
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
YÖNETİCİ PERSONELE YÖNELİK

21. YÜZYILDA STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME
ÇALIŞTAYLARI

Stratejik Rapor - I

“Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve

Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri”

EDİTÖR
Caner SANCAKTAR

Sunum............................................................................................................................3

Türk Dış Politikasının Analizi..........................................................................................5
Murat BİLHAN

Küresel Güvenlik ..........................................................................................................10
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK

Küresel Değişim ve Türk Dış Politikası ........................................................................23
Prof. Dr. Hasan KÖNİ

ABD, Irak Sorunu ve Türkiye........................................................................................27
Dr. Ali Nihat ÖZCAN

Genel Değerlendirme ...................................................................................................34
Süleyman ŞENSOY

Soru - Cevap ................................................................................................................41

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karşımıza çıkan problemlerin
üstesinden gelebilmek için dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadıyla, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmiştir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticilerin iştirak ettiği çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeleri de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'nun çökmesine bağlı olarak, tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum. “Diplomasi” ve “dış politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
sorumlu tutulması mümkün ve uygun değildir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır. Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngilizler'in dediği gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığından ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuştur. Buna paralel olarak, güvenlik
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
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Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafelere yollamak için balistik füze sistemleri geliştirmeleridir. Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki engellerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" yasal
zeminler bulmuş, küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabilecekleri bir ortamın doğuşuna da neden olmuşlardır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunların yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte bilişim alanında yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.
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II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatırlıyor. Bu ürünü geri çekelim mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazları vermeye çalışıyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği” için ve bu nedenle de “Şiileri kışkırttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan belirsizlik dış politika ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğin, Azerbaycan sahip olduğu petrolleri dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur.
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışılacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi. Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'nın, Putin'in liderliğinde toparlandığını, kendi yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanızın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak'ın işgali öncesinde ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karşımıza çıkan problemlerin
üstesinden gelebilmek için dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadıyla, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmiştir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticilerin iştirak ettiği çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeleri de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'nun çökmesine bağlı olarak, tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum. “Diplomasi” ve “dış politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
sorumlu tutulması mümkün ve uygun değildir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır. Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngilizler'in dediği gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığından ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuştur. Buna paralel olarak, güvenlik
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*

* Emekli Büyükelçi ve TASAM Başkan Yardımcısı

Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafelere yollamak için balistik füze sistemleri geliştirmeleridir. Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki engellerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" yasal
zeminler bulmuş, küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabilecekleri bir ortamın doğuşuna da neden olmuşlardır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunların yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte bilişim alanında yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen

KÜRESEL GÜVENL‹K
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK*

çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatırlıyor. Bu ürünü geri çekelim mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazları vermeye çalışıyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği” için ve bu nedenle de “Şiileri kışkırttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan belirsizlik dış politika ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğin, Azerbaycan sahip olduğu petrolleri dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur.
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışılacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi. Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'nın, Putin'in liderliğinde toparlandığını, kendi yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karşımıza çıkan problemlerin
üstesinden gelebilmek için dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadıyla, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmiştir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticilerin iştirak ettiği çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeleri de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'nun çökmesine bağlı olarak, tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum. “Diplomasi” ve “dış politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
sorumlu tutulması mümkün ve uygun değildir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır. Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngilizler'in dediği gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığından ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuştur. Buna paralel olarak, güvenlik
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*

* Emekli Büyükelçi ve TASAM Başkan Yardımcısı

Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafelere yollamak için balistik füze sistemleri geliştirmeleridir. Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki engellerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" yasal
zeminler bulmuş, küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabilecekleri bir ortamın doğuşuna da neden olmuşlardır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunların yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte bilişim alanında yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazları vermeye çalışıyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği” için ve bu nedenle de “Şiileri kışkırttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan belirsizlik dış politika ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğin, Azerbaycan sahip olduğu petrolleri dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur.
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışılacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi. Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'nın, Putin'in liderliğinde toparlandığını, kendi yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin

GENEL DE⁄ERLEND‹RME

Süleyman ŞENSOY*

* TASAM Başkanı

tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadıyla, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmiştir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticilerin iştirak ettiği çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı
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Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeleri de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'nun çökmesine bağlı olarak, tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum. “Diplomasi” ve “dış politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
sorumlu tutulması mümkün ve uygun değildir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır. Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngilizler'in dediği gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığından ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuştur. Buna paralel olarak, güvenlik
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*
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Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafelere yollamak için balistik füze sistemleri geliştirmeleridir. Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki engellerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" yasal
zeminler bulmuş, küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabilecekleri bir ortamın doğuşuna da neden olmuşlardır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunların yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte bilişim alanında yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazları vermeye çalışıyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği” için ve bu nedenle de “Şiileri kışkırttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan belirsizlik dış politika ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğin, Azerbaycan sahip olduğu petrolleri dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur.
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışılacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi. Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'nın, Putin'in liderliğinde toparlandığını, kendi yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir
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Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeleri de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'nun çökmesine bağlı olarak, tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum. “Diplomasi” ve “dış politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
sorumlu tutulması mümkün ve uygun değildir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır. Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngilizler'in dediği gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığından ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuştur. Buna paralel olarak, güvenlik
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*
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Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafelere yollamak için balistik füze sistemleri geliştirmeleridir. Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki engellerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" yasal
zeminler bulmuş, küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabilecekleri bir ortamın doğuşuna da neden olmuşlardır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunların yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte bilişim alanında yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor . Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amer ika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan belirsizlik dış politika ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğin, Azerbaycan sahip olduğu petrolleri dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur.
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışılacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi. Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'nın, Putin'in liderliğinde toparlandığını, kendi yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu

‹Ç‹NDEK‹LER
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeleri de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını
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oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'nun çökmesine bağlı olarak, tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum. “Diplomasi” ve “dış politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
sorumlu tutulması mümkün ve uygun değildir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır. Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngilizler'in dediği gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığından ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuştur. Buna paralel olarak, güvenlik
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*

* Emekli Büyükelçi ve TASAM Başkan Yardımcısı

Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafelere yollamak için balistik füze sistemleri geliştirmeleridir. Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki engellerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" yasal
zeminler bulmuş, küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabilecekleri bir ortamın doğuşuna da neden olmuşlardır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunların yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte bilişim alanında yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor . Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor . Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan belirsizlik dış politika ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğin, Azerbaycan sahip olduğu petrolleri dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur.
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışılacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi. Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'nın, Putin'in liderliğinde toparlandığını, kendi yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu

‹Ç‹NDEK‹LER
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amer ika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'nun çökmesine bağlı olarak, tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

7

KÜRESEL - BÖLGESEL GEL‹fiMELER VE
TÜRK‹YE’YE / ‹STANBUL’A ETK‹LER‹

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum. “Diplomasi” ve “dış politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
sorumlu tutulması mümkün ve uygun değildir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır. Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngilizler'in dediği gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığından ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuştur. Buna paralel olarak, güvenlik
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.
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Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafelere yollamak için balistik füze sistemleri geliştirmeleridir. Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki engellerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" yasal
zeminler bulmuş, küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabilecekleri bir ortamın doğuşuna da neden olmuşlardır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunların yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte bilişim alanında yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.
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II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor . Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan belirsizlik dış politika ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğin, Azerbaycan sahip olduğu petrolleri dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur.
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışılacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi. Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'nın, Putin'in liderliğinde toparlandığını, kendi yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum. “Diplomasi” ve “dış politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,
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değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
sorumlu tutulması mümkün ve uygun değildir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır. Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngilizler'in dediği gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığından ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuştur. Buna paralel olarak, güvenlik
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*
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Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafelere yollamak için balistik füze sistemleri geliştirmeleridir. Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki engellerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" yasal
zeminler bulmuş, küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabilecekleri bir ortamın doğuşuna da neden olmuşlardır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunların yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte bilişim alanında yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor . Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amer ika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor . Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğin, Azerbaycan sahip olduğu petrolleri dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur.
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışılacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi. Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'nın, Putin'in liderliğinde toparlandığını, kendi yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
sorumlu tutulması mümkün ve uygun değildir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır. Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngilizler'in dediği gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığından ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.
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KÜRESEL - BÖLGESEL GEL‹fiMELER VE
TÜRK‹YE’YE / ‹STANBUL’A ETK‹LER‹

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuştur. Buna paralel olarak, güvenlik
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*

* Emekli Büyükelçi ve TASAM Başkan Yardımcısı

Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafelere yollamak için balistik füze sistemleri geliştirmeleridir. Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki engellerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" yasal
zeminler bulmuş, küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabilecekleri bir ortamın doğuşuna da neden olmuşlardır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunların yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte bilişim alanında yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor . Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına

KÜRESEL DE⁄‹fi‹M ve TÜRK DIfi POL‹T‹KASI
Prof. Dr. Hasan KÖNİ*

* Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

Öncelikle bana burada konuşma fırsatı verildiği için TASAM'a teşekkür
ediyorum ve Sayın Genel Sekreterimiz ile Büyükşehir Belediyesi yöneticilerimizi
saygıyla selamlıyorum.

Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor . Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğin, Azerbaycan sahip olduğu petrolleri dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur.
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışılacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi. Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'nın, Putin'in liderliğinde toparlandığını, kendi yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
soruml u tutulması mümkün ve uygun değil dir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum  ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır . Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngiliz ler' in dediğ i gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığın dan ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuştur. Buna paralel olarak, güvenlik
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.
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Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafelere yollamak için balistik füze sistemleri geliştirmeleridir. Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki engellerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" yasal
zeminler bulmuş, küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabilecekleri bir ortamın doğuşuna da neden olmuşlardır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunların yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte bilişim alanında yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor . Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına

KÜRESEL DE⁄‹fi‹M ve TÜRK DIfi POL‹T‹KASI
Prof. Dr. Hasan KÖNİ*

* Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

Öncelikle bana burada konuşma fırsatı verildiği için TASAM'a teşekkür
ediyorum ve Sayın Genel Sekreterimiz ile Büyükşehir Belediyesi yöneticilerimizi
saygıyla selamlıyorum.

Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor . Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğ in, Azerbaycan sahip olduğu petroller i dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığ ı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu

ABD, IRAK SORUNU ve TÜRK‹YE

Dr. Ali Nihat ÖZCAN*

* Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV).

ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur.
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışılacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi. Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'nın, Putin'in liderliğinde toparlandığını, kendi yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
soruml u tutulması mümkün ve uygun değil dir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum  ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır . Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngiliz ler' in dediğ i gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığın dan ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuşt ur. Buna paralel  olarak, güvenli k
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*

* Emekli Büyükelçi ve TASAM Başkan Yardımcısı

Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.
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arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafelere yollamak için balistik füze sistemleri geliştirmeleridir. Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki engellerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" yasal
zeminler bulmuş, küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabilecekleri bir ortamın doğuşuna da neden olmuşlardır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunların yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte bilişim alanında yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor . Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor . Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğ in, Azerbaycan sahip olduğu petroller i dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığ ı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur .
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışılacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi. Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'nın, Putin'in liderliğinde toparlandığını, kendi yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
soruml u tutulması mümkün ve uygun değil dir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum  ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır . Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngiliz ler' in dediğ i gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığın dan ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuşt ur. Buna paralel  olarak, güvenli k
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*

* Emekli Büyükelçi ve TASAM Başkan Yardımcısı

Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafelere yollamak için balistik füze sistemleri geliştirmeleridir. Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki engellerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" yasal
zeminler bulmuş, küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabilecekleri bir ortamın doğuşuna da neden olmuşlardır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunların yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte bilişim alanında yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar
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IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor . Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amer ika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor . Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğ in, Azerbaycan sahip olduğu petroller i dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığ ı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur .
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebil iriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışı lacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi. Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'nın, Putin'in liderliğinde toparlandığını, kendi yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
soruml u tutulması mümkün ve uygun değil dir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum  ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır . Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngiliz ler' in dediğ i gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığın dan ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuşt ur. Buna paralel  olarak, güvenli k
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*

* Emekli Büyükelçi ve TASAM Başkan Yardımcısı

Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafelere yollamak için balistik füze sistemleri geliştirmeleridir. Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki engellerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" yasal
zeminler bulmuş, küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabilecekleri bir ortamın doğuşuna da neden olmuşlardır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunların yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte bilişim alanında yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme
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II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.
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II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor . Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor . Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğ in, Azerbaycan sahip olduğu petroller i dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığ ı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur .
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebil iriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışı lacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi.  Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin  yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'nın, Putin'in liderliğinde toparlandığını, kendi yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
soruml u tutulması mümkün ve uygun değil dir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum  ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır . Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngiliz ler' in dediğ i gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığın dan ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuşt ur. Buna paralel  olarak, güvenli k
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*

* Emekli Büyükelçi ve TASAM Başkan Yardımcısı

Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafe lere yollamak için balisti k füze sistemleri gelişti rmeleridir . Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki  engel lerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri"  yasal
zeminler bulmuş , küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabi lecekleri bir ortamın  doğuşuna da neden olmuş lard ır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunlar ın yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte  bilişim alanınd a yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.
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KÜRESEL - BÖLGESEL GEL‹fiMELER VE
TÜRK‹YE’YE / ‹STANBUL’A ETK‹LER‹

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.
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II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor . Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor . Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğ in, Azerbaycan sahip olduğu petroller i dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığ ı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur .
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebil iriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışı lacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi.  Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin  yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'n ın, Putin'in  liderl iğinde toparlandığını, kendi  yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.   Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değ işiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
soruml u tutulması mümkün ve uygun değil dir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum  ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır . Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngiliz ler' in dediğ i gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığın dan ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuşt ur. Buna paralel  olarak, güvenli k
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
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Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafe lere yollamak için balisti k füze sistemleri gelişti rmeleridir . Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki  engel lerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri"  yasal
zeminler bulmuş , küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabi lecekleri bir ortamın  doğuşuna da neden olmuş lard ır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunlar ın yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte  bilişim alanınd a yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.
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imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor . Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amer ika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor . Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğ in, Azerbaycan sahip olduğu petroller i dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığ ı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur .
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebil iriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışı lacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi.  Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin  yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'n ın, Putin'in  liderl iğinde toparlandığını, kendi  yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.   Düğmeye basıyo ruz Amerika'dak i insanla konuşuyo ruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farkl ı bir konuya değ inmek istiyorum. Örneği n; kuş gribi, iklim
değ işiklikleri,  salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikoloj ik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya  atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
soruml u tutulması mümkün ve uygun değil dir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum  ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır . Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngiliz ler' in dediğ i gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığın dan ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuşt ur. Buna paralel  olarak, güvenli k
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*

* Emekli Büyükelçi ve TASAM Başkan Yardımcısı

Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafe lere yollamak için balisti k füze sistemleri gelişti rmeleridir . Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki  engel lerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri"  yasal
zeminler bulmuş , küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabi lecekleri bir ortamın  doğuşuna da neden olmuş lard ır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunlar ın yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte  bilişim alanınd a yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küresel leşmeyle birlik te dünyanın zengin bölgeleriy le fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanla r arasında yayılan  salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

16

KÜRESEL - BÖLGESEL GEL‹fiMELER VE
TÜRK‹YE’YE / ‹STANBUL’A ETK‹LER‹

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor. Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor . Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğ in, Azerbaycan sahip olduğu petroller i dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığ ı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur .
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebil iriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışı lacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi.  Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin  yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'n ın, Putin'in  liderl iğinde toparlandığını, kendi  yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.   Düğmeye basıyo ruz Amerika'dak i insanla konuşuyo ruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farkl ı bir konuya değ inmek istiyorum. Örneği n; kuş gribi, iklim
değ işiklikleri,  salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikoloj ik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere  konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğ in, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeni yetler çatışmasının aktörleri de Hıristi yanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğ ini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahipt ir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020' lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
soruml u tutulması mümkün ve uygun değil dir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum  ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır . Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngiliz ler' in dediğ i gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığın dan ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuşt ur. Buna paralel  olarak, güvenli k
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*
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Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafe lere yollamak için balisti k füze sistemleri gelişti rmeleridir . Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki  engel lerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri"  yasal
zeminler bulmuş , küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabi lecekleri bir ortamın  doğuşuna da neden olmuş lard ır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunlar ın yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte  bilişim alanınd a yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küresel leşmeyle birlik te dünyanın zengin bölgeleriy le fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanla r arasında yayılan  salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılma sı ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını art ırmış tır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar  da sayılabilir . Denizlerde  ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor. Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına

KÜRESEL DE⁄‹fi‹M ve TÜRK DIfi POL‹T‹KASI
Prof. Dr. Hasan KÖNİ*

* Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

Öncelikle bana burada konuşma fırsatı verildiği için TASAM'a teşekkür
ediyorum ve Sayın Genel Sekreterimiz ile Büyükşehir Belediyesi yöneticilerimizi
saygıyla selamlıyorum.

Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğ in, Azerbaycan sahip olduğu petroller i dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığ ı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur .
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebil iriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışı lacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi.  Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin  yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'n ın, Putin'in  liderl iğinde toparlandığını, kendi  yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.   Düğmeye basıyo ruz Amerika'dak i insanla konuşuyo ruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farkl ı bir konuya değ inmek istiyorum. Örneği n; kuş gribi, iklim
değ işiklikleri,  salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikoloj ik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere  konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğ in, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeni yetler çatışmasının aktörleri de Hıristi yanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğ ini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışma lara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktör lerinden olacağın ı
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahipt ir ve önümüzdek i dönemde hızlı bir kalkınma süreci ne girecektir .
2020' lerin, 2025' lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda ener ji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
soruml u tutulması mümkün ve uygun değil dir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum  ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır . Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngiliz ler' in dediğ i gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığın dan ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuşt ur. Buna paralel  olarak, güvenli k
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*
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Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafe lere yollamak için balisti k füze sistemleri gelişti rmeleridir . Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki  engel lerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri"  yasal
zeminler bulmuş , küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabi lecekleri bir ortamın  doğuşuna da neden olmuş lard ır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunlar ın yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte  bilişim alanınd a yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küresel leşmeyle birlik te dünyanın zengin bölgeleriy le fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanla r arasında yayılan  salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılma sı ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını art ırmış tır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar  da sayılabilir . Denizlerde  ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması,  çevresel tehditlerin  azaltı lmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the
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Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor. Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğ in, Azerbaycan sahip olduğu petroller i dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığ ı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur .
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebil iriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışı lacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi.  Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin  yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'n ın, Putin'in  liderl iğinde toparlandığını, kendi  yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.   Düğmeye basıyo ruz Amerika'dak i insanla konuşuyo ruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farkl ı bir konuya değ inmek istiyorum. Örneği n; kuş gribi, iklim
değ işiklikleri,  salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikoloj ik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere  konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğ in, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeni yetler çatışmasının aktörleri de Hıristi yanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğ ini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışma lara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktör lerinden olacağın ı
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahipt ir ve önümüzdek i dönemde hızlı bir kalkınma süreci ne girecektir .
2020' lerin, 2025' lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özelli kle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetm e ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynakların ın var olduğu düşünülüy or. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu

‹Ç‹NDEK‹LER

2

KÜRESEL - BÖLGESEL GEL‹fiMELER VE
TÜRK‹YE’YE / ‹STANBUL’A ETK‹LER‹

gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
soruml u tutulması mümkün ve uygun değil dir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum  ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır . Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngiliz ler' in dediğ i gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığın dan ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuşt ur. Buna paralel  olarak, güvenli k
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*

* Emekli Büyükelçi ve TASAM Başkan Yardımcısı

Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafe lere yollamak için balisti k füze sistemleri gelişti rmeleridir . Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki  engel lerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri"  yasal
zeminler bulmuş , küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabi lecekleri bir ortamın  doğuşuna da neden olmuş lard ır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunlar ın yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte  bilişim alanınd a yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küresel leşmeyle birlik te dünyanın zengin bölgeleriy le fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanla r arasında yayılan  salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılma sı ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını art ırmış tır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar  da sayılabilir . Denizlerde  ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması,  çevresel tehditlerin  azaltı lmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahlar ın tamamen yok edilmesini hedefleyen , çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenm esi Uluslararası Sözleşmesi (Internatio nal Convention  for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

19

KÜRESEL - BÖLGESEL GEL‹fiMELER VE
TÜRK‹YE’YE / ‹STANBUL’A ETK‹LER‹

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor. Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına

KÜRESEL DE⁄‹fi‹M ve TÜRK DIfi POL‹T‹KASI
Prof. Dr. Hasan KÖNİ*

* Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

Öncelikle bana burada konuşma fırsatı verildiği için TASAM'a teşekkür
ediyorum ve Sayın Genel Sekreterimiz ile Büyükşehir Belediyesi yöneticilerimizi
saygıyla selamlıyorum.

Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğ in, Azerbaycan sahip olduğu petroller i dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığ ı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur .
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebil iriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışı lacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi.  Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin  yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'n ın, Putin'in  liderl iğinde toparlandığını, kendi  yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.   Düğmeye basıyo ruz Amerika'dak i insanla konuşuyo ruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farkl ı bir konuya değ inmek istiyorum. Örneği n; kuş gribi, iklim
değ işiklikleri,  salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikoloj ik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere  konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğ in, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeni yetler çatışmasının aktörleri de Hıristi yanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğ ini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN,  Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışma lara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktör lerinden olacağın ı
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahipt ir ve önümüzdek i dönemde hızlı bir kalkınma süreci ne girecektir .
2020' lerin, 2025' lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özelli kle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetm e ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynakların ın var olduğu düşünülüy or. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birl ikte, aynı zamanda  çok büyük sorumlu luk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedefler imiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabiliyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğ imizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
soruml u tutulması mümkün ve uygun değil dir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum  ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır . Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngiliz ler' in dediğ i gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığın dan ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuşt ur. Buna paralel  olarak, güvenli k
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*

* Emekli Büyükelçi ve TASAM Başkan Yardımcısı

Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafe lere yollamak için balisti k füze sistemleri gelişti rmeleridir . Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki  engel lerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri"  yasal
zeminler bulmuş , küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabi lecekleri bir ortamın  doğuşuna da neden olmuş lard ır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunlar ın yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte  bilişim alanınd a yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küresel leşmeyle birlik te dünyanın zengin bölgeleriy le fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanla r arasında yayılan  salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılma sı ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını art ırmış tır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar  da sayılabilir . Denizlerde  ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması,  çevresel tehditlerin  azaltı lmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahlar ın tamamen yok edilmesini hedefleyen , çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenm esi Uluslararası Sözleşmesi (Internatio nal Convention  for the

Suppres sion of Terrori st Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihl i Teröri zmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılama ktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbi rinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.
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11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.
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II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor. Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına

KÜRESEL DE⁄‹fi‹M ve TÜRK DIfi POL‹T‹KASI
Prof. Dr. Hasan KÖNİ*

* Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

Öncelikle bana burada konuşma fırsatı verildiği için TASAM'a teşekkür
ediyorum ve Sayın Genel Sekreterimiz ile Büyükşehir Belediyesi yöneticilerimizi
saygıyla selamlıyorum.

Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğ in, Azerbaycan sahip olduğu petroller i dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığ ı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur .
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebil iriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışı lacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi.  Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin  yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'n ın, Putin'in  liderl iğinde toparlandığını, kendi  yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.   Düğmeye basıyo ruz Amerika'dak i insanla konuşuyo ruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farkl ı bir konuya değ inmek istiyorum. Örneği n; kuş gribi, iklim
değ işiklikleri,  salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikoloj ik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere  konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğ in, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeni yetler çatışmasının aktörleri de Hıristi yanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğ ini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN,  Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışma lara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktör lerinden olacağın ı
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahipt ir ve önümüzdek i dönemde hızlı bir kalkınma süreci ne girecektir .
2020' lerin, 2025' lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özelli kle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetm e ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynakların ın var olduğu düşünülüy or. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birl ikte, aynı zamanda  çok büyük sorumlu luk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedefler imiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabiliyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğ imizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığ ımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN):  Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerin den
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkiler ini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri,  İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışl ar. Bu mil letin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katı ldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerl e karşılaş tıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
soruml u tutulması mümkün ve uygun değil dir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum  ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır. Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngiliz ler' in dediğ i gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığın dan ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuşt ur. Buna paralel  olarak, güvenli k
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*
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Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafe lere yollamak için balisti k füze sistemleri gelişti rmeleridir . Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki  engel lerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri"  yasal
zeminler bulmuş , küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabi lecekleri bir ortamın  doğuşuna da neden olmuş lard ır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunlar ın yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte  bilişim alanınd a yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küresel leşmeyle birlik te dünyanın zengin bölgeleriy le fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanla r arasında yayılan  salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılma sı ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını art ırmış tır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar  da sayılabilir . Denizlerde  ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması,  çevresel tehditlerin  azaltı lmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahlar ın tamamen yok edilmesini hedefleyen , çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenm esi Uluslararası Sözleşmesi (Internatio nal Convention  for the

Suppres sion of Terrori st Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihl i Teröri zmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılama ktan uzaktır . Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbi rinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul  edilen “Avrupa Güvenlik  Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarı lara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbir liğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş
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Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor. Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğ in, Azerbaycan sahip olduğu petroller i dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığ ı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur .
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebil iriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışı lacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi.  Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin  yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'n ın, Putin'in  liderl iğinde toparlandığını, kendi  yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.   Düğmeye basıyo ruz Amerika'dak i insanla konuşuyo ruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farkl ı bir konuya değ inmek istiyorum. Örneği n; kuş gribi, iklim
değ işiklikleri,  salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikoloj ik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere  konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğ in, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeni yetler çatışmasının aktörleri de Hıristi yanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğ ini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışma lara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktör lerinden olacağın ı
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahipt ir ve önümüzdek i dönemde hızlı bir kalkınma süreci ne girecektir .
2020' lerin, 2025' lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özelli kle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetm e ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynakların ın var olduğu düşünülüy or. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birl ikte, aynı zamanda  çok büyük sorumlu luk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedefler imiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye  öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabiliyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğ imizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığ ımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN):  Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerin den
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkiler ini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri,  İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afr ika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini  sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirer ek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışl ar. Bu mil letin parasıyl a yurtdı şına gönderi len öğrenc ilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katı ldığımı söyleyebil irim. Yurtdışındak i vatandaş larımız  bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerl e karşılaş tıkları zaman yönlendiril meleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul 'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları  aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türk ler'i n yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikası nı olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
soruml u tutulması mümkün ve uygun değil dir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum  ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır. Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngiliz ler' in dediğ i gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığın dan ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuşt ur. Buna paralel  olarak, güvenli k
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
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Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafe lere yollamak için balisti k füze sistemleri gelişti rmeleridir . Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki  engel lerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri"  yasal
zeminler bulmuş , küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabi lecekleri bir ortamın  doğuşuna da neden olmuş lard ır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunlar ın yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte  bilişim alanınd a yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küresel leşmeyle birlik te dünyanın zengin bölgeleriy le fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanla r arasında yayılan  salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılma sı ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını art ırmış tır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar  da sayılabilir . Denizlerde  ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması,  çevresel tehditlerin  azaltı lmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahlar ın tamamen yok edilmesini hedefleyen , çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenm esi Uluslararası Sözleşmesi (Internatio nal Convention  for the

Suppres sion of Terrori st Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihl i Teröri zmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılama ktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbi rinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul  edilen “Avrupa Güvenlik  Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarı lara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbir liğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliğ i ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.
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II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor. Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğ in, Azerbaycan sahip olduğu petroller i dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığ ı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur.
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebil iriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışı lacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi.  Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin  yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'n ın, Putin'in  liderl iğinde toparlandığını, kendi  yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.   Düğmeye basıyo ruz Amerika'dak i insanla konuşuyo ruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farkl ı bir konuya değ inmek istiyorum. Örneği n; kuş gribi, iklim
değ işiklikleri,  salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikoloj ik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere  konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğ in, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeni yetler çatışmasının aktörleri de Hıristi yanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğ ini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışma lara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afr ika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktör lerinden olacağın ı
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahipt ir ve önümüzdek i dönemde hızlı bir kalkınma süreci ne girecektir .
2020' lerin, 2025' lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özelli kle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetm e ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynakların ın var olduğu düşünülüy or. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birl ikte, aynı zamanda  çok büyük sorumlu luk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedefler imiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye  öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabiliyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğ imizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığ ımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN):  Hayır. Örneğin, AB 'nin kurucu ülkelerin den
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkiler ini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri,  İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini  sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirer ek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışl ar. Bu mil letin parasıyl a yurtdı şına gönderi len öğrenc ilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katı ldığımı söyleyebil irim. Yurtdışındak i vatandaş larımız  bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerl e karşılaş tıkları zaman yönlendiril meleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyo r. Bunlar  incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları  aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türk ler'i n yoğun nüfus olarak  yaşadığı  yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikası nı olumsuz etkilemişt ir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin  arasınd a bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karşımıza çıkan problemlerin
üstesinden gelebilmek için dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadıyla, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmiştir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticilerin iştirak ettiği çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeleri de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'nun çökmesine bağlı olarak, tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum. “Diplomasi” ve “dış politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
sorumlu tutulması mümkün ve uygun değildir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır. Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngilizler'in dediği gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığından ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuştur. Buna paralel olarak, güvenlik
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*

* Emekli Büyükelçi ve TASAM Başkan Yardımcısı

Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafelere yollamak için balistik füze sistemleri geliştirmeleridir. Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki engellerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" yasal
zeminler bulmuş, küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabilecekleri bir ortamın doğuşuna da neden olmuşlardır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunların yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte bilişim alanında yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin
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bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatırlıyor. Bu ürünü geri çekelim mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazları vermeye çalışıyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği” için ve bu nedenle de “Şiileri kışkırttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan belirsizlik dış politika ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğin, Azerbaycan sahip olduğu petrolleri dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur.
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışılacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi. Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'nın, Putin'in liderliğinde toparlandığını, kendi yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanızın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak'ın işgali öncesinde ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karşımıza çıkan problemlerin
üstesinden gelebilmek için dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadıyla, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmiştir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticilerin iştirak ettiği çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeleri de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'nun çökmesine bağlı olarak, tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum. “Diplomasi” ve “dış politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
sorumlu tutulması mümkün ve uygun değildir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır. Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngilizler'in dediği gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığından ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuştur. Buna paralel olarak, güvenlik
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*

* Emekli Büyükelçi ve TASAM Başkan Yardımcısı

Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafelere yollamak için balistik füze sistemleri geliştirmeleridir. Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki engellerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" yasal
zeminler bulmuş, küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabilecekleri bir ortamın doğuşuna da neden olmuşlardır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunların yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte bilişim alanında yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatırlıyor. Bu ürünü geri çekelim mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

24

KÜRESEL - BÖLGESEL GEL‹fiMELER VE
TÜRK‹YE’YE / ‹STANBUL’A ETK‹LER‹

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazları vermeye çalışıyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği” için ve bu nedenle de “Şiileri kışkırttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan belirsizlik dış politika ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğin, Azerbaycan sahip olduğu petrolleri dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur.
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışılacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi. Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'nın, Putin'in liderliğinde toparlandığını, kendi yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karşımıza çıkan problemlerin
üstesinden gelebilmek için dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu

‹Ç‹NDEK‹LER

2

KÜRESEL - BÖLGESEL GEL‹fiMELER VE
TÜRK‹YE’YE / ‹STANBUL’A ETK‹LER‹

gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadıyla, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmiştir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticilerin iştirak ettiği çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeleri de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'nun çökmesine bağlı olarak, tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum. “Diplomasi” ve “dış politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
sorumlu tutulması mümkün ve uygun değildir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır. Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngilizler'in dediği gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığından ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuştur. Buna paralel olarak, güvenlik
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*
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Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafelere yollamak için balistik füze sistemleri geliştirmeleridir. Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki engellerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" yasal
zeminler bulmuş, küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabilecekleri bir ortamın doğuşuna da neden olmuşlardır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunların yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte bilişim alanında yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

25

KÜRESEL - BÖLGESEL GEL‹fiMELER VE
TÜRK‹YE’YE / ‹STANBUL’A ETK‹LER‹

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazları vermeye çalışıyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği” için ve bu nedenle de “Şiileri kışkırttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan belirsizlik dış politika ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğin, Azerbaycan sahip olduğu petrolleri dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur.
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışılacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi. Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'nın, Putin'in liderliğinde toparlandığını, kendi yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadıyla, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmiştir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticilerin iştirak ettiği çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeleri de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'nun çökmesine bağlı olarak, tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum. “Diplomasi” ve “dış politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
sorumlu tutulması mümkün ve uygun değildir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır. Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngilizler'in dediği gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığından ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuştur. Buna paralel olarak, güvenlik
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*
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Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafelere yollamak için balistik füze sistemleri geliştirmeleridir. Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki engellerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" yasal
zeminler bulmuş, küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabilecekleri bir ortamın doğuşuna da neden olmuşlardır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunların yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte bilişim alanında yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazları vermeye çalışıyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği” için ve bu nedenle de “Şiileri kışkırttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.
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En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan belirsizlik dış politika ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğin, Azerbaycan sahip olduğu petrolleri dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur.
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışılacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi. Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'nın, Putin'in liderliğinde toparlandığını, kendi yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeleri de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'nun çökmesine bağlı olarak, tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum. “Diplomasi” ve “dış politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
sorumlu tutulması mümkün ve uygun değildir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır. Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngilizler'in dediği gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığından ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuştur. Buna paralel olarak, güvenlik
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*

* Emekli Büyükelçi ve TASAM Başkan Yardımcısı

Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafelere yollamak için balistik füze sistemleri geliştirmeleridir. Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki engellerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" yasal
zeminler bulmuş, küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabilecekleri bir ortamın doğuşuna da neden olmuşlardır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunların yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte bilişim alanında yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor . Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.
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yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan belirsizlik dış politika ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğin, Azerbaycan sahip olduğu petrolleri dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur.
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışılacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi. Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'nın, Putin'in liderliğinde toparlandığını, kendi yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeleri de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'nun çökmesine bağlı olarak, tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum. “Diplomasi” ve “dış politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
sorumlu tutulması mümkün ve uygun değildir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır. Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngilizler'in dediği gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığından ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuştur. Buna paralel olarak, güvenlik
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.
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Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafelere yollamak için balistik füze sistemleri geliştirmeleridir. Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki engellerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" yasal
zeminler bulmuş, küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabilecekleri bir ortamın doğuşuna da neden olmuşlardır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunların yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte bilişim alanında yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.
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II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor . Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan belirsizlik dış politika ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğin, Azerbaycan sahip olduğu petrolleri dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur.
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışılacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi. Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'nın, Putin'in liderliğinde toparlandığını, kendi yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu

SORU - CEVAP



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
YÖNETİCİ PERSONELE YÖNELİK

21. YÜZYILDA STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME
ÇALIŞTAYLARI

Stratejik Rapor - I

“Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve

Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri”

EDİTÖR
Caner SANCAKTAR

Sunum............................................................................................................................3

Türk Dış Politikasının Analizi..........................................................................................5
Murat BİLHAN

Küresel Güvenlik ..........................................................................................................10
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK

Küresel Değişim ve Türk Dış Politikası ........................................................................23
Prof. Dr. Hasan KÖNİ

ABD, Irak Sorunu ve Türkiye........................................................................................27
Dr. Ali Nihat ÖZCAN

Genel Değerlendirme...................................................................................................34
Süleyman ŞENSOY

Soru - Cevap ................................................................................................................41

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amer ika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'nun çökmesine bağlı olarak, tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum. “Diplomasi” ve “dış politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
sorumlu tutulması mümkün ve uygun değildir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır. Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngilizler'in dediği gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığından ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuştur. Buna paralel olarak, güvenlik
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*
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Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafelere yollamak için balistik füze sistemleri geliştirmeleridir. Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki engellerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" yasal
zeminler bulmuş, küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabilecekleri bir ortamın doğuşuna da neden olmuşlardır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunların yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte bilişim alanında yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor . Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan belirsizlik dış politika ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk
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edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğin, Azerbaycan sahip olduğu petrolleri dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur.
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışılacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi. Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'nın, Putin'in liderliğinde toparlandığını, kendi yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amer ika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum. “Diplomasi” ve “dış politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
sorumlu tutulması mümkün ve uygun değildir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır. Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngilizler'in dediği gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığından ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuştur. Buna paralel olarak, güvenlik
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*

* Emekli Büyükelçi ve TASAM Başkan Yardımcısı

Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafelere yollamak için balistik füze sistemleri geliştirmeleridir. Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki engellerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" yasal
zeminler bulmuş, küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabilecekleri bir ortamın doğuşuna da neden olmuşlardır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunların yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte bilişim alanında yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor . Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.
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Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğin, Azerbaycan sahip olduğu petrolleri dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur.
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışılacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi. Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'nın, Putin'in liderliğinde toparlandığını, kendi yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amer ika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
sorumlu tutulması mümkün ve uygun değildir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır. Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngilizler'in dediği gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığından ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuştur. Buna paralel olarak, güvenlik
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*
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Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafelere yollamak için balistik füze sistemleri geliştirmeleridir. Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki engellerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" yasal
zeminler bulmuş, küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabilecekleri bir ortamın doğuşuna da neden olmuşlardır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunların yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte bilişim alanında yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor . Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına

KÜRESEL DE⁄‹fi‹M ve TÜRK DIfi POL‹T‹KASI
Prof. Dr. Hasan KÖNİ*

* Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

Öncelikle bana burada konuşma fırsatı verildiği için TASAM'a teşekkür
ediyorum ve Sayın Genel Sekreterimiz ile Büyükşehir Belediyesi yöneticilerimizi
saygıyla selamlıyorum.

Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğin, Azerbaycan sahip olduğu petrolleri dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur.
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışılacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi. Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'nın, Putin'in liderliğinde toparlandığını, kendi yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
soruml u tutulması mümkün ve uygun değil dir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum  ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır . Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngiliz ler' in dediğ i gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığın dan ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuştur. Buna paralel olarak, güvenlik
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*
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Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafelere yollamak için balistik füze sistemleri geliştirmeleridir. Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki engellerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" yasal
zeminler bulmuş, küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabilecekleri bir ortamın doğuşuna da neden olmuşlardır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunların yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte bilişim alanında yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor . Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amer ika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor . Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğ in, Azerbaycan sahip olduğu petroller i dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığ ı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur.
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki
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Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışılacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi. Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'nın, Putin'in liderliğinde toparlandığını, kendi yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
soruml u tutulması mümkün ve uygun değil dir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum  ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır . Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngiliz ler' in dediğ i gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığın dan ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuşt ur. Buna paralel  olarak, güvenli k
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*
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Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafelere yollamak için balistik füze sistemleri geliştirmeleridir. Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki engellerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" yasal
zeminler bulmuş, küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabilecekleri bir ortamın doğuşuna da neden olmuşlardır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunların yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte bilişim alanında yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen

KÜRESEL GÜVENL‹K
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK*

çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor . Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amer ika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor . Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğ in, Azerbaycan sahip olduğu petroller i dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığ ı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur .
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışılacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.
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Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi. Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'nın, Putin'in liderliğinde toparlandığını, kendi yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
soruml u tutulması mümkün ve uygun değil dir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum  ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır . Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngiliz ler' in dediğ i gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığın dan ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuşt ur. Buna paralel  olarak, güvenli k
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*

* Emekli Büyükelçi ve TASAM Başkan Yardımcısı

Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafelere yollamak için balistik füze sistemleri geliştirmeleridir. Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki engellerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" yasal
zeminler bulmuş, küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabilecekleri bir ortamın doğuşuna da neden olmuşlardır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunların yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte bilişim alanında yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.
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II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor . Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor . Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğ in, Azerbaycan sahip olduğu petroller i dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığ ı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur .
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebil iriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışı lacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi. Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.
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Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'nın, Putin'in liderliğinde toparlandığını, kendi yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amer ika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
soruml u tutulması mümkün ve uygun değil dir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum  ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır . Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngiliz ler' in dediğ i gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığın dan ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuşt ur. Buna paralel  olarak, güvenli k
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.
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Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafelere yollamak için balistik füze sistemleri geliştirmeleridir. Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki engellerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" yasal
zeminler bulmuş, küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabilecekleri bir ortamın doğuşuna da neden olmuşlardır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunların yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte bilişim alanında yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.
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II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor . Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğ in, Azerbaycan sahip olduğu petroller i dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığ ı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur .
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebil iriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışı lacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi.  Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin  yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'nın, Putin'in liderliğinde toparlandığını, kendi yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,
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sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
soruml u tutulması mümkün ve uygun değil dir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum  ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır . Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngiliz ler' in dediğ i gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığın dan ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuşt ur. Buna paralel  olarak, güvenli k
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*

* Emekli Büyükelçi ve TASAM Başkan Yardımcısı

Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafe lere yollamak için balisti k füze sistemleri gelişti rmeleridir . Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki  engel lerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri"  yasal
zeminler bulmuş , küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabi lecekleri bir ortamın  doğuşuna da neden olmuş lard ır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunlar ın yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte  bilişim alanınd a yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor . Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amer ika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor . Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğ in, Azerbaycan sahip olduğu petroller i dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığ ı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur .
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebil iriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışı lacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi.  Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin  yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'n ın, Putin'in  liderl iğinde toparlandığını, kendi  yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.
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Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
soruml u tutulması mümkün ve uygun değil dir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum  ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır . Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngiliz ler' in dediğ i gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığın dan ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuşt ur. Buna paralel  olarak, güvenli k
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*

* Emekli Büyükelçi ve TASAM Başkan Yardımcısı

Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafe lere yollamak için balisti k füze sistemleri gelişti rmeleridir . Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki  engel lerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri"  yasal
zeminler bulmuş , küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabi lecekleri bir ortamın  doğuşuna da neden olmuş lard ır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunlar ın yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte  bilişim alanınd a yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor . Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amer ika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor . Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğ in, Azerbaycan sahip olduğu petroller i dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığ ı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur .
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebil iriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışı lacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi.  Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin  yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'n ın, Putin'in  liderl iğinde toparlandığını, kendi  yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.   Düğmeye basıyo ruz Amerika'dak i insanla konuşuyo ruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farkl ı bir konuya değ inmek istiyorum. Örneği n; kuş gribi, iklim
değ işiklikleri,  salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikoloj ik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da
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varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
soruml u tutulması mümkün ve uygun değil dir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum  ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır . Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngiliz ler' in dediğ i gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığın dan ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuşt ur. Buna paralel  olarak, güvenli k
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*
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Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafe lere yollamak için balisti k füze sistemleri gelişti rmeleridir . Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki  engel lerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri"  yasal
zeminler bulmuş , küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabi lecekleri bir ortamın  doğuşuna da neden olmuş lard ır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunlar ın yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte  bilişim alanınd a yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küresel leşmeyle birlik te dünyanın zengin bölgeleriy le fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanla r arasında yayılan  salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor. Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor . Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğ in, Azerbaycan sahip olduğu petroller i dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığ ı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur .
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebil iriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışı lacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi.  Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin  yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'n ın, Putin'in  liderl iğinde toparlandığını, kendi  yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.   Düğmeye basıyo ruz Amerika'dak i insanla konuşuyo ruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farkl ı bir konuya değ inmek istiyorum. Örneği n; kuş gribi, iklim
değ işiklikleri,  salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikoloj ik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere  konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğ in, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeni yetler çatışmasının aktörleri de Hıristi yanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğ ini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin

38

KÜRESEL - BÖLGESEL GEL‹fiMELER VE
TÜRK‹YE’YE / ‹STANBUL’A ETK‹LER‹

GENEL DE⁄ERLEND‹RME

Süleyman ŞENSOY*

* TASAM Başkanı

tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amer ika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
soruml u tutulması mümkün ve uygun değil dir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum  ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır . Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngiliz ler' in dediğ i gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığın dan ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuşt ur. Buna paralel  olarak, güvenli k
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*
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Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafe lere yollamak için balisti k füze sistemleri gelişti rmeleridir . Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki  engel lerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri"  yasal
zeminler bulmuş , küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabi lecekleri bir ortamın  doğuşuna da neden olmuş lard ır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunlar ın yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte  bilişim alanınd a yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küresel leşmeyle birlik te dünyanın zengin bölgeleriy le fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanla r arasında yayılan  salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılma sı ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını art ırmış tır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar  da sayılabilir . Denizlerde  ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen

KÜRESEL GÜVENL‹K
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK*

çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor. Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğ in, Azerbaycan sahip olduğu petroller i dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığ ı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur .
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebil iriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışı lacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi.  Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin  yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'n ın, Putin'in  liderl iğinde toparlandığını, kendi  yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.   Düğmeye basıyo ruz Amerika'dak i insanla konuşuyo ruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farkl ı bir konuya değ inmek istiyorum. Örneği n; kuş gribi, iklim
değ işiklikleri,  salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikoloj ik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere  konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğ in, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeni yetler çatışmasının aktörleri de Hıristi yanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğ ini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN,  Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışma lara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afr ika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktör lerinden olacağın ı
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahipt ir ve önümüzdek i dönemde hızlı bir kalkınma süreci ne girecektir .
2020' lerin, 2025' lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.
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2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
soruml u tutulması mümkün ve uygun değil dir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum  ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır . Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngiliz ler' in dediğ i gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığın dan ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuşt ur. Buna paralel  olarak, güvenli k
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*

* Emekli Büyükelçi ve TASAM Başkan Yardımcısı

Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafe lere yollamak için balisti k füze sistemleri gelişti rmeleridir . Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki  engel lerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri"  yasal
zeminler bulmuş , küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabi lecekleri bir ortamın  doğuşuna da neden olmuş lard ır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunlar ın yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte  bilişim alanınd a yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küresel leşmeyle birlik te dünyanın zengin bölgeleriy le fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanla r arasında yayılan  salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılma sı ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını art ırmış tır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar  da sayılabilir . Denizlerde  ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması,  çevresel tehditlerin  azaltı lmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor. Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına

KÜRESEL DE⁄‹fi‹M ve TÜRK DIfi POL‹T‹KASI
Prof. Dr. Hasan KÖNİ*

* Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

Öncelikle bana burada konuşma fırsatı verildiği için TASAM'a teşekkür
ediyorum ve Sayın Genel Sekreterimiz ile Büyükşehir Belediyesi yöneticilerimizi
saygıyla selamlıyorum.

Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğ in, Azerbaycan sahip olduğu petroller i dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığ ı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur .
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebil iriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışı lacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi.  Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin  yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'n ın, Putin'in  liderl iğinde toparlandığını, kendi  yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.   Düğmeye basıyo ruz Amerika'dak i insanla konuşuyo ruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farkl ı bir konuya değ inmek istiyorum. Örneği n; kuş gribi, iklim
değ işiklikleri,  salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikoloj ik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere  konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğ in, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeni yetler çatışmasının aktörleri de Hıristi yanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğ ini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışma lara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktör lerinden olacağın ı
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahipt ir ve önümüzdek i dönemde hızlı bir kalkınma süreci ne girecektir .
2020' lerin, 2025' lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özelli kle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetm e ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynakların ın var olduğu düşünülüy or. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.
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Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
soruml u tutulması mümkün ve uygun değil dir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum  ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır . Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngiliz ler' in dediğ i gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığın dan ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuşt ur. Buna paralel  olarak, güvenli k
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*

* Emekli Büyükelçi ve TASAM Başkan Yardımcısı

Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafe lere yollamak için balisti k füze sistemleri gelişti rmeleridir . Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki  engel lerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri"  yasal
zeminler bulmuş , küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabi lecekleri bir ortamın  doğuşuna da neden olmuş lard ır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunlar ın yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte  bilişim alanınd a yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küresel leşmeyle birlik te dünyanın zengin bölgeleriy le fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanla r arasında yayılan  salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılma sı ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını art ırmış tır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar  da sayılabilir . Denizlerde  ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması,  çevresel tehditlerin  azaltı lmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahlar ın tamamen yok edilmesini hedefleyen , çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenm esi Uluslararası Sözleşmesi (Internatio nal Conventio n for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor. Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına

KÜRESEL DE⁄‹fi‹M ve TÜRK DIfi POL‹T‹KASI
Prof. Dr. Hasan KÖNİ*

* Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

Öncelikle bana burada konuşma fırsatı verildiği için TASAM'a teşekkür
ediyorum ve Sayın Genel Sekreterimiz ile Büyükşehir Belediyesi yöneticilerimizi
saygıyla selamlıyorum.

Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğ in, Azerbaycan sahip olduğu petroller i dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığ ı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur .
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebil iriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışı lacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi.  Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin  yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'n ın, Putin'in  liderl iğinde toparlandığını, kendi  yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.   Düğmeye basıyo ruz Amerika'dak i insanla konuşuyo ruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farkl ı bir konuya değ inmek istiyorum. Örneği n; kuş gribi, iklim
değ işiklikleri,  salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikoloj ik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere  konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğ in, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeni yetler çatışmasının aktörleri de Hıristi yanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğ ini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN,  Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışma lara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afr ika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktör lerinden olacağın ı
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahipt ir ve önümüzdek i dönemde hızlı bir kalkınma süreci ne girecektir .
2020' lerin, 2025' lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özelli kle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetm e ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynakların ın var olduğu düşünülüy or. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birl ikte, aynı zamanda  çok büyük sorumlu luk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedefler imiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden
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bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
soruml u tutulması mümkün ve uygun değil dir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum  ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır . Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngiliz ler' in dediğ i gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığın dan ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuşt ur. Buna paralel  olarak, güvenli k
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*

* Emekli Büyükelçi ve TASAM Başkan Yardımcısı

Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafe lere yollamak için balisti k füze sistemleri gelişti rmeleridir . Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki  engel lerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri"  yasal
zeminler bulmuş , küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabi lecekleri bir ortamın  doğuşuna da neden olmuş lard ır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunlar ın yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte  bilişim alanınd a yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küresel leşmeyle birlik te dünyanın zengin bölgeleriy le fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanla r arasında yayılan  salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılma sı ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını art ırmış tır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar  da sayılabilir . Denizlerde  ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması,  çevresel tehditlerin  azaltı lmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahlar ın tamamen yok edilmesini hedefleyen , çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenm esi Uluslararası Sözleşmesi (Internatio nal Convention  for the

Suppres sion of Terrori st Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihl i Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılama ktan uzaktır . Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.
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II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor. Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına

KÜRESEL DE⁄‹fi‹M ve TÜRK DIfi POL‹T‹KASI
Prof. Dr. Hasan KÖNİ*

* Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

Öncelikle bana burada konuşma fırsatı verildiği için TASAM'a teşekkür
ediyorum ve Sayın Genel Sekreterimiz ile Büyükşehir Belediyesi yöneticilerimizi
saygıyla selamlıyorum.

Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğ in, Azerbaycan sahip olduğu petroller i dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığ ı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur .
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebil iriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışı lacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi.  Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin  yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'n ın, Putin'in  liderl iğinde toparlandığını, kendi  yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.   Düğmeye basıyo ruz Amerika'dak i insanla konuşuyo ruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farkl ı bir konuya değ inmek istiyorum. Örneği n; kuş gribi, iklim
değ işiklikleri,  salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikoloj ik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere  konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğ in, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeni yetler çatışmasının aktörleri de Hıristi yanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğ ini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışma lara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktör lerinden olacağın ı
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahipt ir ve önümüzdek i dönemde hızlı bir kalkınma süreci ne girecektir .
2020' lerin, 2025' lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özelli kle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetm e ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynakların ın var olduğu düşünülüy or. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birl ikte, aynı zamanda  çok büyük sorumlu luk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedefler imiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabiliyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğ imizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığ ımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN):  Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerin den
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkiler ini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri,  İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

42

KÜRESEL - BÖLGESEL GEL‹fiMELER VE
TÜRK‹YE’YE / ‹STANBUL’A ETK‹LER‹

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
soruml u tutulması mümkün ve uygun değil dir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum  ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır. Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngiliz ler' in dediğ i gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığın dan ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuşt ur. Buna paralel  olarak, güvenli k
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.
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Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafe lere yollamak için balisti k füze sistemleri gelişti rmeleridir . Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki  engel lerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri"  yasal
zeminler bulmuş , küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabi lecekleri bir ortamın  doğuşuna da neden olmuş lard ır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunlar ın yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte  bilişim alanınd a yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küresel leşmeyle birlik te dünyanın zengin bölgeleriy le fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanla r arasında yayılan  salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılma sı ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını art ırmış tır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar  da sayılabilir . Denizlerde  ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması,  çevresel tehditlerin  azaltı lmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahlar ın tamamen yok edilmesini hedefleyen , çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenm esi Uluslararası Sözleşmesi (Internatio nal Convention  for the

Suppres sion of Terrori st Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihl i Teröri zmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılama ktan uzaktır . Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbi rinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul  edilen “Avrupa Güvenlik  Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarı lara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbir liğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.
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II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor. Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğ in, Azerbaycan sahip olduğu petroller i dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığ ı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur .
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebil iriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışı lacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi.  Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin  yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'n ın, Putin'in  liderl iğinde toparlandığını, kendi  yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.   Düğmeye basıyo ruz Amerika'dak i insanla konuşuyo ruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farkl ı bir konuya değ inmek istiyorum. Örneği n; kuş gribi, iklim
değ işiklikleri,  salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikoloj ik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere  konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğ in, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeni yetler çatışmasının aktörleri de Hıristi yanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğ ini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışma lara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktör lerinden olacağın ı
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahipt ir ve önümüzdek i dönemde hızlı bir kalkınma süreci ne girecektir .
2020' lerin, 2025' lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özelli kle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetm e ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynakların ın var olduğu düşünülüy or. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birl ikte, aynı zamanda  çok büyük sorumlu luk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedefler imiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabiliyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğ imizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığ ımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN):  Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerin den
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkiler ini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri,  İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini  sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirer ek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışl ar. Bu mil letin parasıyl a yurtdı şına gönderi len öğrenc ilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katı ldığımı söyleyebil irim. Yurtdışındak i vatandaş larımız  bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerl e karşılaş tıkları zaman yönlendiril meleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya
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da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
soruml u tutulması mümkün ve uygun değil dir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum  ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır. Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngiliz ler' in dediğ i gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığın dan ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuşt ur. Buna paralel  olarak, güvenli k
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*

* Emekli Büyükelçi ve TASAM Başkan Yardımcısı

Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafe lere yollamak için balisti k füze sistemleri gelişti rmeleridir . Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki  engel lerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri"  yasal
zeminler bulmuş , küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabi lecekleri bir ortamın  doğuşuna da neden olmuş lard ır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunlar ın yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte  bilişim alanınd a yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küresel leşmeyle birlik te dünyanın zengin bölgeleriy le fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanla r arasında yayılan  salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılma sı ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını art ırmış tır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar  da sayılabilir . Denizlerde  ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması,  çevresel tehditlerin  azaltı lmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahlar ın tamamen yok edilmesini hedefleyen , çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenm esi Uluslararası Sözleşmesi (Internatio nal Convention  for the

Suppres sion of Terrori st Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihl i Teröri zmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılama ktan uzaktır . Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbi rinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul  edilen “Avrupa Güvenlik  Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarı lara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbir liğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliğ i ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor. Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğ in, Azerbaycan sahip olduğu petroller i dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığ ı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur .
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebil iriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışı lacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi.  Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin  yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'n ın, Putin'in  liderl iğinde toparlandığını, kendi  yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.   Düğmeye basıyo ruz Amerika'dak i insanla konuşuyo ruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farkl ı bir konuya değ inmek istiyorum. Örneği n; kuş gribi, iklim
değ işiklikleri,  salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikoloj ik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere  konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğ in, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeni yetler çatışmasının aktörleri de Hıristi yanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğ ini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışma lara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktör lerinden olacağın ı
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahipt ir ve önümüzdek i dönemde hızlı bir kalkınma süreci ne girecektir .
2020' lerin, 2025' lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özelli kle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetm e ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynakların ın var olduğu düşünülüy or. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birl ikte, aynı zamanda  çok büyük sorumlu luk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedefler imiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye  öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabiliyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğ imizi kaybeder miyiz? AB 'ye bağladığ ımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN):  Hayır. Örneğin, AB 'nin kurucu ülkelerin den
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkiler ini AB 'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri,  İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini  sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirer ek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışl ar. Bu mil letin parasıyl a yurtdı şına gönderi len öğrenc ilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katı ldığımı söyleyebil irim. Yurtdışındak i vatandaş larımız  bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerl e karşılaş tıkları zaman yönlendiril meleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyo r. Bunlar  incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları  aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türk ler'i n yoğun nüfus olarak  yaşadığı  yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikası nı olumsuz etkilemişt ir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları
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ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
soruml u tutulması mümkün ve uygun değil dir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum  ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır. Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngiliz ler' in dediğ i gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığın dan ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuşt ur. Buna paralel  olarak, güvenli k
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*

* Emekli Büyükelçi ve TASAM Başkan Yardımcısı

Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafe lere yollamak için balisti k füze sistemleri gelişti rmeleridir . Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki  engel lerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri"  yasal
zeminler bulmuş , küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabi lecekleri bir ortamın  doğuşuna da neden olmuş lard ır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunlar ın yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte  bilişim alanınd a yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küresel leşmeyle birlik te dünyanın zengin bölgeleriy le fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanla r arasında yayılan  salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılma sı ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını art ırmış tır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar  da sayılabilir . Denizlerde  ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması,  çevresel tehditlerin  azaltı lmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahlar ın tamamen yok edilmesini hedefleyen , çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenm esi Uluslararası Sözleşmesi (Internatio nal Convention  for the

Suppres sion of Terrori st Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihl i Teröri zmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılama ktan uzaktır . Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbi rinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul  edilen “Avrupa Güvenlik  Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarı lara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbir liğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliğ i ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor. Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğ in, Azerbaycan sahip olduğu petroller i dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığ ı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur.
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebil iriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışı lacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi.  Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin  yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'n ın, Putin'in  liderl iğinde toparlandığını, kendi  yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.   Düğmeye basıyo ruz Amerika'dak i insanla konuşuyo ruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farkl ı bir konuya değ inmek istiyorum. Örneği n; kuş gribi, iklim
değ işiklikleri,  salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikoloj ik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere  konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğ in, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeni yetler çatışmasının aktörleri de Hıristi yanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğ ini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışma lara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktör lerinden olacağın ı
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahipt ir ve önümüzdek i dönemde hızlı bir kalkınma süreci ne girecektir .
2020' lerin, 2025' lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özelli kle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetm e ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynakların ın var olduğu düşünülüy or. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birl ikte, aynı zamanda  çok büyük sorumlu luk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedefler imiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye  öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabiliyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğ imizi kaybeder miyiz? AB 'ye bağladığ ımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN):  Hayır. Örneğin, AB 'nin kurucu ülkelerin den
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkiler ini AB 'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri,  İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini  sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirer ek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışl ar. Bu mil letin parasıyl a yurtdı şına gönderi len öğrenc ilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katı ldığımı söyleyebil irim. Yurtdışındak i vatandaş larımız  bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerl e karşılaş tıkları zaman yönlendiril meleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyo r. Bunlar  incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları  aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türk ler'i n yoğun nüfus olarak  yaşadığı  yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikası nı olumsuz etkilemişt ir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir polit ika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politika yı ellerinden geldiğince,  mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin  arasınd a bile ciddi birtakım  farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıklar ın bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.
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Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karş ımıza çıkan problemlerin
üstes inden gelebil mek için dünyada ve ülkemi zde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu

‹Ç‹NDEK‹LER
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici  Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadı yla,  İstanbul Büyükşehi r
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmişt ir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticiler in iştirak ettiğ i çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde  analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeler i de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış  politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'n un çökmesine bağlı  olarak , tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum.  “Diplomasi” ve “dış  politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
soruml u tutulması mümkün ve uygun değil dir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum  ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır. Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngiliz ler' in dediğ i gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığın dan ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuşt ur. Buna paralel  olarak, güvenli k
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*
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Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafe lere yollamak için balisti k füze sistemleri gelişti rmeleridir . Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki  engel lerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri"  yasal
zeminler bulmuş , küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabi lecekleri bir ortamın  doğuşuna da neden olmuş lard ır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunlar ın yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte  bilişim alanınd a yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küresel leşmeyle birlik te dünyanın zengin bölgeleriy le fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanla r arasında yayılan  salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılma sı ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını art ırmış tır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar  da sayılabilir . Denizlerde  ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması,  çevresel tehditlerin  azaltı lmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahlar ın tamamen yok edilmesini hedefleyen , çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenm esi Uluslararası Sözleşmesi (Internatio nal Convention  for the

Suppres sion of Terrori st Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihl i Teröri zmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılama ktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbi rinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul  edilen “Avrupa Güvenlik  Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarı lara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbir liğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliğ i ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatır lıyor. Bu ürünü geri çekeli m mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya  çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazlar ı vermeye çalışıyor. Amerika Dışişl eri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği”  için ve bu nedenle de “Şiileri kışkır ttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan  belirsizlik dış politik a ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğ in, Azerbaycan sahip olduğu petroller i dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığ ı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur.
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebil iriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışı lacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi.  Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin  yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'n ın, Putin'in  liderl iğinde toparlandığını, kendi  yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.   Düğmeye basıyo ruz Amerika'dak i insanla konuşuyo ruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farkl ı bir konuya değ inmek istiyorum. Örneği n; kuş gribi, iklim
değ işiklikleri,  salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikoloj ik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere  konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğ in, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeni yetler çatışmasının aktörleri de Hıristi yanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğ ini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN,  Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışma lara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afr ika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktör lerinden olacağın ı
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahipt ir ve önümüzdek i dönemde hızlı bir kalkınma süreci ne girecektir .
2020' lerin, 2025' lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özelli kle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetm e ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynakların ın var olduğu düşünülüy or. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birl ikte, aynı zamanda  çok büyük sorumlu luk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedefler imiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabiliyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğ imizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığ ımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN):  Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerin den
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkiler ini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri,  İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini  sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirer ek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışl ar. Bu mil letin parasıyl a yurtdı şına gönderi len öğrenc ilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katı ldığımı söyleyebil irim. Yurtdışındak i vatandaş larımız  bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerl e karşılaş tıkları zaman yönlendiril meleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyo r. Bunlar  incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları  aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türk ler'i n yoğun nüfus olarak  yaşadığı  yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikası nı olumsuz etkilemişt ir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir polit ika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politika yı ellerinden geldiğince,  mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin  arasınd a bile ciddi birtakım  farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıklar ın bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişki leri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla  kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyor lar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.
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Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof.  Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karşımıza çıkan problemlerin
üstesinden gelebilmek için dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu

‹Ç‹NDEK‹LER
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadıyla, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmiştir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticilerin iştirak ettiği çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeleri de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'nun çökmesine bağlı olarak, tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum. “Diplomasi” ve “dış politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
sorumlu tutulması mümkün ve uygun değildir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır. Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngilizler'in dediği gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığından ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuştur. Buna paralel olarak, güvenlik
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*

* Emekli Büyükelçi ve TASAM Başkan Yardımcısı

Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafelere yollamak için balistik füze sistemleri geliştirmeleridir. Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki engellerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" yasal
zeminler bulmuş, küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabilecekleri bir ortamın doğuşuna da neden olmuşlardır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunların yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte bilişim alanında yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.

* Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatırlıyor. Bu ürünü geri çekelim mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazları vermeye çalışıyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği” için ve bu nedenle de “Şiileri kışkırttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına
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Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan belirsizlik dış politika ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğin, Azerbaycan sahip olduğu petrolleri dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur.
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışılacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi. Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'nın, Putin'in liderliğinde toparlandığını, kendi yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanızın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak'ın işgali öncesinde ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.
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Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük
değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset,
güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların
ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve olayların
çok boyutlu olması, küreselleşmenin etkisini artırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde yaşanılan hızlı gelişmeler ve değişimler, ülkemizi
de yakından ve yoğun bir biçimde etkilemektedir. Bir yandan yeni problemler
üretirken bir yandan da yeni fırsatlar doğurmaktadır. Değişimi, en iyi şekilde
analiz ederek, doğabilecek problemlere karşı erkenden önlemler almak
gerekmektedir. Böylece problemlerin neden olabileceği zararlar önlenebilir
veya asgari düzeye indirilebilir.

Değişim aynı zamanda ülkemiz için yeni fırsatlar da yaratmaktadır. Bu
fırsatlar doğru bir biçimde değerlendirildiği takdirde, ülkemiz ve kurumlarımız
açısından olumlu gelişmeler sağlanabilir.

Yeni fırsatlardan faydalanabilmek ve karşımıza çıkan problemlerin
üstesinden gelebilmek için dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni
gelişmeler ve değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri doğru biçimde
işlemek ve geleceğe ilişkin gerçekçi, etkin, dinamik ve uygulanabilir vizyon
geliştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde ne karşılaşılan problemler çözülebilir,
ne de ortaya çıkan yeni fırsatlar olumlu bir biçimde değerlendirilebilir.

Ancak kamu kurum ve kuruluşlarındaki günlük rutin bürokratik işlemler ve
çalışmalar, üst düzey yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyulan
zamanı mümkün kılmamaktadır. Bürokratik işlemler ve çalışmaların yoğunluğu;
dünyada, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen hızlı iktisadi, siyasi ve sosyo
- kültürel gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeler ile ilgili vizyon geliştirmeyi
ve gelecekle ilgili öngörüde bulunmayı zorlaştırmaktadır.

İletişim teknolojilerinde hızlı yenilikler gerçekleşmektedir. Ayrıca kamu
yönetimi alanında yeni anlayışlar ve stratejiler gelişmektedir. Kamu hizmetlerinin
kalitesini yükseltebilmek için hızla gelişen iletişim teknolojilerinden ve çağdaş
kamu yönetimi anlayış ve stratejilerinden faydalanmalıdır. Bunu

‹Ç‹NDEK‹LER
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gerçekleştirebilmek için de üst düzey yöneticilerin son gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi gerekir.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini, kamu hizmetleri ile ilgili
toplumsal memnuniyeti ve toplumun kamu kesimine olan güvenini artırmak
için üst düzey yöneticilerin vizyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak
çalışmalar yapılması şarttır.

“Yönetici Personele Yönelik 21. Yüzyılda Stratejik Vizyon Geliştirme
Çalıştayları” işte bu ihtiyacı gidermek maksadıyla, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi için, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından
organize edilmektedir. Bu çalıştayların ilki Barcelo Eresin Topkapı Otel'de 2
Kasım 2007 tarihinde düzenlenmiştir. “Küresel - Bölgesel Gelişmeler ve
Türkiye'ye / İstanbul'a Etkileri” konusunun ele alındığı ilk çalıştayda sırasıyla
TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat BİLHAN, Kocaeli Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ, TEPAV'dan Ortadoğu Uzmanı Dr. Ali Nihat
ÖZCAN ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY konuyla ilgili sunumlar
yapmışlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut PEKTAŞ
başta olmak üzere üst düzey yöneticilerin iştirak ettiği çalıştay, interaktif
biçimde gerçekleştirilen soru - cevap bölümü ile sona ermiştir.

“Stratejik Rapor - I”,  bu çalıştay toplantısında yapılmış olan sunumları ve
interaktif soru - cevap tartışmalarını içermektedir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen yeni gelişmeler hakkında bilgi
edinme, bu bilgileri doğru biçimde analiz etme, geleceğe yönelik vizyon
geliştirme, yaşanılan problemleri çözme, ortaya çıkan fırsatları değerlendirme
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet etkinliğini artırma konusunda,
bu çalıştay faaliyetlerinin faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını
umuyoruz.

Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

Sayın Başkan,
Sayın Genel Sekreter,
Değerli Yöneticiler ve Katılımcılar,

Bugün size, ülkemizin dış politikası konusunda bir “ufuk turu” yapmak ve
olabilecek sorularınızı cevaplamaya çalışmak için gelmiş bulunuyoruz. Sayın
TASAM Başkanımız beni lütufkar sözlerle size tanıttığı için, kendimi tanıtma
amacıyla vakit kaybetmeden konuya girmek istiyorum

Türkiye'nin dış politikası, başka birçok faktörün yanında esas itibarıyla
coğrafi konumunun gerektirdiği zorunluluklarla oluşturulmakta ve yürütülmektedir.
Daha doğrusu bu coğrafya Türkiye'ye bazı şartları dikte etmekte ve bu şartlara
uymak zorunlu hale gelmektedir. Bazı uzmanlar bu şartlara tarihinin yüklediği
şartları da ekleme eğilimindedir. Ben bu görüşe ancak kısmen katılıyorum.
Zira ülke tarihinin bugünkü yaşam, siyaset, kültür, gelenek, tarz ve stiline derin
izleri ve yansımaları olmakla beraber, siyasi kararları etkileyen en belirleyici
unsur, dünkü değil bugünkü şartlardır.

Dış politik kararlar almak, stratejik bir çalışma gerektirir. Günlük ve taktik
kararlar da dış politikanın olmazsa olmaz bir parçasıdır ama bununla yetinerek
dış politika yapmak, ileride farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında bizi sıkıntıya
sokar. Bir ülkenin stratejik önceliklerini ve bir bakıma reflekslerini de belirleyen
faktörler ise çok çeşitlidir. Bunlar arasında ekonomik güç, askeri güç, uluslararası
saygınlık, politik ağırlık, kararlılık ve inandırıcılık, kültürel üstünlük, eğitilmiş
insan gücü, tabii kaynaklar, nüfus, endüstriyel ve teknolojik potansiyel, beyin
ve kol gücü, insan kaynaklarının ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı - örneğin,
nüfusun yarısını teşkil eden kadın gücünün kullanılıp kullanılmadığı - gibi
birçok faktör sayılabilir. Bunlara daha birçok unsur eklenebilir. Fakat ilk başta
belirttiğim “coğrafi konum” belki de en belirleyici unsurlardan biridir.

Şimdi diğer faktörleri bir yana bırakıp coğrafi konum üzerinde biraz duralım.
Haritaya baktığımızda, Türkiye'nin coğrafi konumunun kendisine “çok boyutlu”
bir politika izlemeyi zorunlu kıldığı görülmektedir. Boyutların neler olduğunu,
konuyu biraz açarak görelim: Türkiye bir Avrupa, bir Asya, bir Balkan, bir

Kafkas, bir Ortadoğu, bir Yakındoğu, bir Karadeniz, bir Akdeniz ülkesidir. Orta
uzaklıktaki çevresinde ise, hinterlandı sayılabilecek Rusya, Orta Asya ve hatta
Afrika vardır. Bu konumuyla Türkiye, büyük bir bölgesel güçtür. Uzaklara
gidersek, özel stratejik ilgi göstermemiz gereken ABD (buna Kanada'yı da
dahil ederek Kuzey Amerika diyebiliriz), Avustralya gibi ülkeleri de dahil
edebiliriz. Gerçekten, bu uzak yerlerde de vatandaşlarımız ve çıkarlarımız
vardır.

Bu çok-boyutluluğun ne anlama geldiğini, başka ülkelerle karşılaştırmalı
olarak görürsek, dış politikamızda nasıl kararlar alınması gerektiğine ışık
tutabiliriz. Acaba komşularımızın veya başka “bölgesel güç” diye
tanımlanabilecek ülkelerin de bu kadar çok boyutlu özelliği var mı? Bazıları
için tartışmalı olarak belki, ama çoğunluğu bizimle mukayese edilemeyecek
kadar az boyutlu, hatta bazıları tek boyutludur. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasi
kararlar almak çok daha kolaydır. Türkiye zor bir ülkedir ve Türk dış politikasını
yönetmek çok zordur, değerli arkadaşlar.

Dış politikanın teknisyenleri (diplomatlar), teorisyenleri (akademisyenler),
karar alıcıları (yasama ve yürütme) ve uygulayıcıları (ilgili bürokratlar), yukarıda
saydığımız boyutların hiçbirini ihmal etmeden, hepsine eş-zamanlı ve eşit
önem göstererek bu çok-çeşitli ve çok-yönlü dış politikayı “yürütmek”
zorundadırlar. Dış politika ehil ellerde olmazsa çok tekleriz, çok hata yaparız
ve umduğumuzdan çok daha pahalı öderiz.

Bu boyutlar arasında konjonktürel öncelikler ortaya çıkabilir. Bir boyut
daha fazla öne çıkarak diğerlerinden daha önemli hale gelmiş gibi görünebilir,
uluslararası gelişmelere bağlı olarak öncelikler değişmiş gibi algılanabilir, iniş-
çıkışlar gösterebilir, ama bunların hiçbiri Türkiye bağlamında birbirinin alternatifi
olarak kullanılamaz. Örneklemek gerekirse; biz AB üyeliğini esas alan bir
politik hedefi öncelik olarak belirlemişsek, bunu Ortadoğu boyutumuzu ihmal
ederek yapamayız.  İçinde bulunduğumuz Ortadoğu'ya sırtımızı dönmek
lüksüne sahip değiliz. Böyle bir ihmalin bedelini ödemek zorunda kalırız.
Başka ülkeler seçeneklere dayalı politikalar izleyebilirler ama biz izleyemeyiz.
Bu yetenekleri kullanabilmemize paralel olarak, bu özellik bizim zaafımızı
oluşturuyor gibi görünse de, gücümüzü teşkil edebilir. Bu bir denge oyunudur.
Bunu iyi gören bir göz, hinterlandını sağlam tutmayan bir Türkiye'nin - yani
Ortadoğu veya Orta Asya'da zayıf kalan bir Türkiye'nin - AB kartını

oynayamayacağını görür. Ama oralarda güçlü olayım diye AB perspektifini
elinden kaçıran bir Türkiye'nin de saygın ve inandırıcı olması mümkün değildir.
Başka ülkeleri teşhir etmeden, yani isim vermeden bunu anlatmak zordur,
ama bu görüşümü vurgulamakla bu aşamada yetinmek istiyorum. Sorularınızla
bu konuyu daha da açabiliriz.

Şimdi biraz da proaktif, retroaktif politika izlemekten bahsedelim. Proaktif
politika, gündem yaratan, olayların önüne geçen, inisiyatif geliştiren girişimci
bir politika tarzıdır. Bunda risk almak vardır. Sorumluluktan çekinenler veya
ülkesinin gücüne güvenmeyenler buna cesaret edemez. Gerçekten Türkiye'yi
“bölgesel bir güç” olarak görüyorsak veya böyle olmasını istiyorsak, gelişmelere
ön almaktan, gündem yaratmaktan kaçınamayız. Böyle bir tavrın sonu hayal
kırıklığı ile de bitebilir ama uluslararası arenada büyük ve sözü dinlenen devlet
olmanın yolu da buradan geçmektedir. Türkiye şimdiki görünümü ile böyle bir
devlet midir? Yoksa edilgen bir devlet midir? Sorunun cevabını sizin
değerlendirmenize bırakıyorum.

Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve ilk yıllardaki saygınlığını, çok büyük
risklere rağmen çok cesur ve güçlü hamlelere borçludur. Bu başarı, dünyadaki
hiçbir liderle mukayese edilemeyecek üstünlükteki vasıflara sahip Mustafa
Kemal'in, yüksek vasıflarını kendisi tarif ettiği milletiyle sağladığı muhteşem
uyumun bir eseri ve sonucudur. Daha sonra Türkiye retroaktif hale gelmiş,
olayların ve gelişmelerin seyircisi haline dönüşmüş, hamle yapma
motivasyonunu kaybetmiş, Türkiye'yi daha sonra yöneten birçok şahsiyetin
deyimiyle “müdebbir”, yani tedbirli, “müteyakkız”, yani teyakkuza dayalı ve
“teenni” ile hareket eden dış politikalar izlemiş, çoğu gelişmede pasif ve edilgen
bir izleyici olmuş ve başkalarının yaptığı hamlelere karşı savunma hamleleriyle
yetinmiştir. Sadece güçlü bir ordu kozuyla “caydırıcı” olmaya çabalamış ve
bunu başarmıştır. Klasik tehditlerin, konvansiyonel savaş hazırlıklarının yeterli
ve geçerli olduğu yıllarda ve özellikle “Soğuk Savaş” yıllarında, ittifaklara
dayalı bir caydırıcılık yeterli görülmüştür.

Ama Soğuk Savaş'ın bitmesi, Sovyet sistemi, Demir Perde ve genel olarak
Doğu Bloğu'nun çökmesine bağlı olarak, tehdit ve risk algılamalarının
değişmesiyle birlikte, yeni tehdit ve risk konseptlerine, özellikle “asimetrik
savaş” taktiklerine karşı Türkiye oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. Soğuk

Savaştaki cepheleşme psikolojisinden kurtulamayan, “yumuşak güvenlik”
kavramlarına alışamayan Türkiye, büyük adaptasyon sıkıntıları çekmeye
başlamış ve bu durum hem iç, hem dış politikasına yansımaya başlamıştır.
“Küreselleşme”, “mikro-milliyetçilik”, “bölücülük”, “din temelli radikalizm”, “vahşi
kapitalizm”, “ikinci cumhuriyetçilik”, “Türk-İslam sentezi”, aslında aynı kapıya
çıkan “ulusalcılık” ya da “milliyetçilik” adı altında şiddet unsurunu da barındıran
ve “öteki”ni yaratan aşırı akımlar, yöneticiler dahil Türk insanının kafasını
karıştırmaya ve devletin dış politika başta olmak üzere yön tayinini zorlaştırmaya
başlamıştır. Bu kavram karışıklıkları ve çeşitliliğin toz bulutu ve sisi içinde
kimin dost, kimin düşman olduğu belirsiz hale gelmiştir.

Hem silahlı kuvvetlerin, hem devlet mekanizmasının tüm unsurlarının
savunma refleksinin, yeni gelişmelere karşı uyum sıkıntısı çekmesi süreci
hala devam etmektedir. Yeni tehdit ve risklerin arasında ülkemizi en fazla
sarsanı terör olmuştur. Bunun bilinen ayrıntılarına girmiyorum. Hepimizin
bildiği ve aynı görüşte olduğu tekrarlardan kaçınmak istiyorum. Kötüler arasında
en kötüsü olan terörü bu nedenle incelemeyi bir yana bırakırsak, diğer asimetrik
tehditlere de bir göz atabiliriz. Zira bunlar uluslararası ilişkilerimizi ve dolayısıyla
dış politikamızı da yakından etkilemektedir. Her türlü kaçakçılık (insan ticareti,
kaçak göç, kölelik, kadın ticareti ve fuhuş, çocuk, porno, silah, uyuşturucu
maddeler, tarihi ve arkeolojik eser, tabiat varlıkları - endemik hayvan ve bitkiler,
kitle imha silahları [nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar], kültürel değerler,
kara para aklama, vergi, kültürel ve sanatsal değerler, organ vs. kaçakçılıkları),
uluslararası organize suçlar, siber suçlar ve akla gelebilecek daha birçok suç,
“asimetrik tehditler”i oluşturmaktadır. Asimetrik tehditler, beraberinde asimetrik
savunma yöntemlerini gerektirmekte ve yeni mücadele yöntem ve taktiklerine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara “yumuşak güvenlik” önlemleri diyoruz. Bu
profesyonel ve zor bir çalışmadır. Türkiye şimdi bunlara uyum sürecinden
geçmektedir. Bunların hepsinin dış politikamızın üzerinde etkileri ve yansımaları
vardır. Bunları gerek karar vericilerimiz, gerek uygulayıcılarımızın göz ardı
etmesi mümkün değildir.

Başka bir konuya değinmek istiyorum. “Diplomasi” ve “dış politika”
kavramlarını açıklamaya çalışayım. Diplomasi, bir bakıma dış politikanın
uygulanmasıdır. Diplomasiyi diplomatlar, yani teknisyenler uygular; dış politikayı
ise, karar vericiler kararlaştırır. Teknisyenler gözlemlerini yapar, verileri toplar,

değerlendirme yaparak seçenekleri karar vericinin önüne koyarlar. Karar verici
seçimini yapar, tercih ve kararlarını uygulayıcıya talimat şeklinde ulaştırır ve
diplomat bu emirleri uygular. Yani diplomat cephedeki adam olarak muhatabıyla
pazarlık yapar, müzakere eder, milli çıkarlara uygun hale getirdiğine inandığı
metinleri devlet adına imzalar, nota yazar, girişimde bulunur, önerileri kabul
veya reddeder, protesto eder, vatandaşlarının hak ve hukukunu korur, ülkesini
ve bayrağını temsil eder. Bunların hepsi diplomatın, yani uygulayıcının işleridir.
Yetki ve sorumlulukları bunlarla sınırlı olan diplomatın, bir emir kulu olarak bu
görevlerini yerine getirirken, “proaktif” bir politika izlemek veya izlememekten
sorumlu tutulması mümkün ve uygun değildir. Bir dış politika kararının
sonuçlarından karar verici sorumludur. Ama diplomat, emri yürütememekten
sorumlu tutulabilir.

Son birkaç noktaya değinerek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Diplomasi
taktikleri (aynı zamanda dış politika taktikleri), iki uç arasında, yani ak ile kara
veya maksimum ile minimum arasında optimum noktayı bulmaktır. Ülke
çıkarları daima maksimumu elde etmeyi öngörür, ama bu hiçbir zaman mümkün
olmaz. Aynı şekilde hiçbir müzakere minimum uca da inmez. Yani diplomaside
%100 kazanç ve %100 kayıp olmaz. Pazarlıkta optimum nokta bulunur.
Optimum nokta orta nokta anlamına da gelmez. Yani güçlü olan taraf karşı
tarafın aleyhine optimum noktasını zorlayarak yerleştirebilir. Bu müzakerede
alınacak sonuç kamuoyuna her iki tarafça da kendi lehlerine sonuç alınmış
gibi sunulur. Aslında her iki taraf da biri az, biri çok taviz vermiştir. Bu skalanın
iki ucundan biri savaş, diğeri teslimiyettir. Her iki uç, bu nedenle zararlıdır. Ak
ile kara arasındaki gri tonlarından birinde er veya geç buluşulur.

Son söz olarak şunun altını çizmek istiyorum: İngilizler'in dediği gibi,
“Milletlerin daimi düşmanları da, daimi dostları da yoktur. Daimi çıkarları vardır.”
 Buna benim kişisel eklentim şudur: “Dış politikada hisler değil, mantık rol
oynamalıdır. Sevgi ve nefret değil, akıl ve objektif çıkarlar ön plana çıkmalıdır.
Ama Talleyrand, Metternich, Bismarck, Macchiavelli, Churchill gibi birçok
devlet adamı ve diplomatın devri artık kapandığından ve demokrasinin
egemenliği pekişmeye başladığından, günümüzde devletler kendi kamuoylarının
da arkasına saklanarak dış politik taleplerini gerekçelendirebilmektedir.

Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.

I. Giriş

Soğuk savaşın sona ermesi ile SSCB'nin dağılması sonucunda 15
Cumhuriyet ortaya çıkmış, iki Almanya birleşmiş, Çekoslovakya'nın ikiye,
Yugoslavya'nın altıya ayrılmasıyla Avrasya bölgesinde yirminin üzerinde yeni
devlet kurulmuştur. Bu gelişmelerden bazıları son derece sakin cereyan
ederken, bazıları da yüz binlerce kişinin ölümüne, yerlerinden edilmesine yol
açan sıcak çatışmaların gölgesinde yürümüştür. Soğuk Savaş yıllarında
rastlanılmayan nitelikte etnik ve dinsel çatışmalar küreselleşme döneminin
başlangıç yıllarına damgasını vurmuştur. Buna paralel olarak, güvenlik
yapılanmaları yeni tehdit biçimleri ve yeni aktörlerle birlikte yeniden
oluşturulmaya başlanmıştır. Terörizm ve örgütlü suçlar başta olmak üzere
devlet dışı birimlerce yürütülen ve zaman zaman bazı devletlerin çıkarları
doğrultusunda destek verdikleri faaliyetler, küreselleşme döneminin uluslararası
güvenlik sisteminin öncelikli sorunları haline gelmiştir.

2000'de 6 milyar 100 milyon olan dünya nüfusunun 2015 yılında 7 milyar
200 milyona ulaşacağı beklenmektedir. Bu artışın %95'i gelişmekte olan
ülkelerde görülecek, açlık ve işsizlik gibi nedenlerle kırsal kesimden kentlere
göç edecek olan nüfus, gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin yaşam şartlarını
kötüleştirecek ve siyasal - ekonomik istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olabilecektir. Bu ülkelerden gelişmiş ülkelere sürmekte olan kitlesel göçlerin,
2010'lu yıllardan sonra artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Öte
yandan gelişmiş ülkelerdeki doğum oranlarındaki düşüş ve iyi yaşam koşullarına
bağlı olarak ölüm yaşının yükselmesi, bir yandan iş gücünde krizlere yol
açacak, bir yandan da çalışan nüfusun emekli nüfusu finanse etmek istememesi
gibi sosyal ve ekonomik sorunlara yol açacaktır.

2020'li yıllarda gıda üretimi dünya nüfusunu beslemeye yetecektir. Ancak,
altyapı ve gıda dağıtımındaki bozukluklar, siyasi istikrarsızlıklar, kronik yoksulluk
gibi nedenlerle bazı bölgelerde yoğun biçimde açlıktan ölümlerin görülmesi
olasılığı yüksek olabilecektir.

TÜRK DIfi POL‹T‹KASININ ANAL‹Z‹
Murat BİLHAN*

* Emekli Büyükelçi ve TASAM Başkan Yardımcısı

Enerji talebinde meydana gelecek %50'lik artışa rağmen dünya enerji
rezervleri bu talebi karşılamaya devam edecektir. Bununla birlikte, yeni enerji
kaynaklarının ortaya çıkmasına rağmen dünya enerji ihtiyacı büyük ölçüde
yine Ortadoğu bölgesinden sağlanacaktır. Bu da, söz konusu bölge üzerinde
kontrol kurmak isteyen güç merkezleri arasında mücadele yaşanmasına yol
açacaktır. Teknoloji alanında önümüzdeki yıllarda meydana gelecek yeni
atılımlar bir yandan uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlarken, diğer
yandan da bazı devletlerin, teröristlerin ve küresel suç örgütlerinin söz konusu
ortamı kendi eylemleri için kullanmalarına neden olacaktır.

Ulus-devletler önümüzdeki dönemde de dünya sahnesindeki egemen
birimler olmaya devam edecektir. Ancak ulusal hükümetlerin bilgi ve teknoloji
akışı, salgın hastalıkların ve kitlesel göçün önlenmesi, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı gibi konularda etkinliği azalacaktır.

2008 yılına girerken, küreselleşmeci akımlar, etnik ya da dinsel temelli
bölünmeyi savunmaya devam edeceklerdir. Bu arada bölgesel iktisadi ve /
veya siyasal bütünleşmeyi gerçekleştirmeye çalışan bölgeselci yaklaşımlar
varlığını sürdürecektir. Bu durum yeni tehdit biçimlerinin ivme kazanmasıyla
karmaşık ve algılanması güç bir yapıya dönüşmeye başlamıştır. Başta nereden,
ne zaman, ne şiddette ve nasıl gerçekleşeceği tahmin edilemeyen kitlesel
terör saldırıları olmak üzere, bu karmaşık ortamın doğurduğu yeni tehditleri
etkisiz hale getirmek isteyen devletler, tek başlarına yahut diğerleriyle birlikte
yeni önlemler geliştirmeye yönelmişlerdir.

Mevcut uluslararası hukuk sistemine aykırı olarak yürütülen Irak harekatı,
"hegemon gücün, kendini uluslararası hukukun ve uluslararası toplumun
üzerinde gördüğü" eleştirilerine yol açmıştır. Birleşmiş Milletler'de karar alınsın
veya alınmasın, eylemlerini gerekirse tek başına gerçekleştireceğini açıkça
ifade eden, bu yönde ilerlemek için siyasi, ekonomik ve askeri kapasiteye
sahip olan ve uluslararası sistemin kurumları tarafından denetlenmeyi asla
kabul etmeyen bir hegemon gücün varlığı, küresel ve bölgesel tehditlerle
mücadelede çok taraflı iş birliğinin, istenilen düzeyde işlevsel hale gelmesini
sağlayamamıştır.

arasında Cezayir, Beyaz Rusya, İran, Kazakistan, Kuzey Kore, Sırbistan,
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Ukrayna gibi ülkeler bulunmaktadır. KİS' i daha
da büyük bir tehdit haline getiren gelişme ise, bazı ülkelerin bu silahları uzun
mesafelere yollamak için balistik füze sistemleri geliştirmeleridir. Soğuk
Savaş'ın sona ermesinin ardından balistik füze geliştirme projelerine hız veren
ülkeler arasında Çin, Hindistan, Pakistan, İran ve Kuzey Kore sayılabilir. Çin'in
DF-31 ve JL-2, Kuzey Kore'nin Taepo Dong-2, İran'ın Şahab-3, Scud ve SS-
21, Hindistan'ın Prithvi-1-2 ve Pakistan'ın Ghauri ve Şahin 1-2 füze sistemleri
muhtemel bir kriz anında kullanılabilecek niteliklere sahiptir. Bu ülkelerin
balistik füze programlarını uluslararası denetime kapalı tutmaları, tehdidin
daha da büyümesine neden olmaktadır.

III. Küresel Örgütlü Suçlar

Küreselleşmenin sağladığı imkan ve kolaylıklar, küresel örgütlü suçların,
küresel düzeye taşınmasına neden olmuştur. Dünyada tüm ülkeler bir şekilde
küresel suç örgütlerinin ulusal güvenliklerine verdiği zararı hissetmektedirler.
Örgütlü suçların, küreselleşme sürecinde tırmanışa geçmesinin arkasında
yatan temel nedenlerden biri, Soğuk Savaş döneminin siyasi coğrafyasının
ortadan kalkmasıdır. Malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı
önündeki engellerin ya tamamen ya da büyük ölçüde kalkması sadece
uluslararası ticaretin daha rahat koşullarda yürütülmesini değil, aynı zamanda
küresel suç örgütlerinin daha serbest hareket edebilmelerini sağlamıştır.
Serbest piyasa ekonomilerinin getirdiği avantajlardan yararlanan küresel suç
şebekeleri, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" yasal
zeminler bulmuş, küresel suçlardan elde ettikleri gelirleri iş hayatına
aktarabilmişlerdir. AB ve NAFTA benzeri serbest ticaret düzenini öngören
yapılanmalar ve Dünya Ticaret Örgütü'nün empoze ettiği liberal politikalar
uluslararası ticaret hacmini artırırken, bu hacim içinde küresel suç örgütlerinin
saklanabilecekleri bir ortamın doğuşuna da neden olmuşlardır. Ayrıca,
küreselleşmeyle birlikte bazı ülkelerde hız kazanan yolsuzluk eğilimleri küresel
suç örgütlerini rahatlatmış ve çalışmalarını kolaylaştırmıştır.

Bunların yanı sıra, küreselleşmeyle birlikte bilişim alanında yaşanan
olağanüstü gelişmeler, özellikle internet üzerinden para transferlerini yapabilme

II. Kitle İmha Silahlarının (KİS) Yayılması

Soğuk Savaş yıllarında bazı bölgelerle sınırlı tutulabilen silahlanma, Soğuk
Savaş'ın bitmesiyle dünya çapında yayılmaya başlamıştır. Yeni dönemin etnik
- dinsel nitelikli bölgesel çatışmaları ile siyasal parçalanmalardan doğan sınır
ve toprak anlaşmazlıklarına bağlı çatışmalar, birbirlerinden tehdit algılayan
ülkelerin karşılıklı olarak silahlanmaları sonucunu doğurmuştur.

21'inci yüzyılın ilk yılında silahlanma için harcanan para 839 milyar Dolardır.
Bu rakam bir önceki yıla göre % 2'lik bir artışı göstermektedir. Söz konusu
artış eğilimi 2002'de de devam etmiştir. Dünya Gayri Safi Hasılası'nın % 2,6'sı
silahlanmaya ayrılmaktadır. Silahlanma harcamalarında, Soğuk Savaş yıllarında
olduğu gibi ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Fransa gibi
ülkelerin önde gittiği görülmekle birlikte, küreselleşmenin yarattığı yeni ortam
dolayısıyla Afrika, Güney Asya, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerdeki ağır
ekonomik ve siyasal sıkıntılar çeken ülkelerdeki hızlı silahlanma da dikkat
çekicidir.

1992-2001 döneminde dünyada silahlanmaya ayrılan miktar 7 trilyon 625
milyar Dolardır. Burada ayrıca vurgulanması gereken husus, konvansiyonel
silahların yanı sıra, küreselleşme döneminde, Kitle İmha Silahları'nın (KİS)
da yayılmaya başladığı ve KİS temin etmeye veya üretmeye çalışan ülkelerin
sayısında önemli artışın olduğu gerçeğidir. Konvansiyonel silahlanma kendi
başına küresel bir tehdit oluşturmakla birlikte, KİS'in yayılmasının doğurduğu
tehdidin boyutları daha da büyüktür. Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal silahlar
(NBC) olarak da ifade edebileceğimiz KİS'in en yaygın olanından başlarsak,
dünyada 30 kadar ülkenin biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğunu veya
bunları elde etmek için çaba sarf ettiğini görmekteyiz. Söz konusu ülkelerin
büyük çoğunluğu, dünyanın her an tetiklenmeye hazır kriz bölgelerinde yer
almaktadır.

Soğuk Savaş'ın ardından nükleer silahların yayılması tehdidi de gittikçe
artmaya devam etmektedir. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin gibi BM
Güvenlik Konseyi ülkelerinin yanı sıra başta İsrail, Hindistan, Pakistan ve en
son olarak da İran olmak üzere bazı ülkeler ya halihazırda nükleer silahlara
sahiptirler ya da bu silahları elde etmek için çaba göstermektedirler. Bunlar

IV. Küresel Salgın Hastalıklar

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın zengin bölgeleriyle fakir bölgeleri
arasındaki uçurum daha da derinleşmiştir. Küreselleşme, gelişmiş ülkelerin
halklarına refah düzeyinde artış, daha iyi şartlarda yaşama gibi imkanlar
getirirken, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların
yaşam kalitesinde gerileme olmuştur. Dünyanın yoksul bölgelerinde, kötü
yaşam koşulları, eğitimsizlik, sağlık ve sosyal hizmetlere bütçeden yeterince
pay ayrılamaması gibi nedenlerle salgın hastalıklar nüfusu büyümektedir. Bu
durum ayrıca ülkelerin siyasi istikrarını da tehdit eden bir nitelik almıştır.

1970'lerin ortalarından itibaren, verem, sıtma ve kolera başta olmak üzere
daha önce de bilinen başlıca 20 bulaşıcı hastalık hızlı bir tırmanışa geçmiş,
aynı dönemde evvelce bilinmeyen başta HIV (AIDS), Ebola, Hepatit C olmak
üzere 30'a yakın bulaşıcı hastalık türü de yayılmaya başlamıştır. İçinde
bulunduğumuz küreselleşme sürecinde dünya çapında en fazla ölüme yol
açan hastalıklar arasında sırasıyla, verem, sıtma, sarılık ve AIDS başta
gelmektedir. 2020 yılında, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin
önemli bir çoğunluğunun verem ve AIDS' ten olacağı tahmin edilmektedir.
2001 itibariyle dünyadaki AIDS virüsü taşıyanların sayısı 40 milyon civarındadır.
Bunların 28,1 milyonu Sahra - altı Afrika'da bulunmaktadır. Bu rakamın 2,7
milyonunu çocuklar oluşturmaktadır. 2001'de AIDS'ten kaynaklanan ölümler
3 milyon civarındadır. 2000 - 2001 döneminde AIDS'e yeni yakalananların
sayısı ise 5 milyondur.  Dünyadaki çocuk ölümlerinin % 63'ü, prematüre
ölümlerin de % 48'i bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanmaktadır.

Öte yandan gerek insanlar, gerek hayvanlar arasında yayılan salgın
hastalıklar sadece gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkelerin de ekonomilerine
büyük zarar vermektedir. Mesela, İngiltere'de 1990 - 2000 döneminde Deli
Dana (BSE) hastalığının verdiği zararın 10 milyar Doların üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Hindistan'da 1995'teki veba salgınının bilançosu 1,7
milyar Dolar, Hong-Kong'da 1997'deki "tavuk gribi"nin bilançosu tüm tavukların
itlaf edilmesi ve Peru'daki kolera salgınının maliyeti 770 milyon Dolardır.

imkanının ortaya çıkması, küresel suç şebekelerinin yasadışı faaliyetlerini
kolaylaştırmıştır.

Küreselleşme döneminde de geleneksel örgütlü suçlar olan uyuşturucu
ve kadın ticareti, yasadışı göç, yasadışı kumar, kredi kartı sahtekarlıkları vs.
devam etmektedir. Bu dönemin getirdiği yenilikler; "siber alanın" kullanımıyla
işlenen suçların daha zor ortaya çıkarılması, birbirlerinden çok uzak bölgelerdeki
suç örgütlerinin birbirleriyle çok rahat iş birliğine girebilmeleri, suç örgütlerinde
ya da bunların paravan kuruluşlarında yer alan kişilerin eğitim düzeyinin eskiye
nazaran yüksek olması gibi unsurlardır.

1990'lı yıllardan sonra eski Varşova Paktı ülkelerindeki suç örgütlerinin
sayısında olağanüstü artış görülmüştür. Rusya Federasyonu'nda en az 100.000
üyesi bulunan 5.000 civarında suç örgütünün faaliyet gösterdiği bilinmektedir.
Bu örgütler Rusya'nın GSMH'sının % 25 - % 40'ını kontrol etmektedirler.
Asya'da, özellikle Hong-Kong, Çin, Vietnam ve Japonya'da örgütlü suçlarda
artış görülmektedir. Hong-Kong merkezli Sun Yee On örgütünün 47.000 -
60.000 üyesi dünya çapında suç eylemleri yürütürken, Japonya'da Yakuza
için çalışanların sayısı yaklaşık 80.000'dir. Afrika'da Nijerya ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde, Latin Amerika'da ise Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Peru gibi
ülkelerde faaliyet gösteren örgütler öne çıkmaktadır. ABD'de de geleneksel
olarak İtalyan aileler tarafından sürdürülen örgütlü suçlarda artış vardır. La
Cosa Nostra bünyesinde bir araya gelen yasadışı gruplar ABD merkezli olarak
tüm dünyada faaliyet göstermektedirler.

Küresel suç örgütleriyle terörist örgütler arasında da özellikle
küreselleşmeyle birlikte yakın bir ilişki kurulmuş, terör örgütleri ya küresel suç
örgütlerinin faaliyet alanlarına girerek ya da onlarla iş birliği yaparak kendilerine
mali kaynak sağlama yoluna gitmişlerdir. Bu çerçevede sınır ötesi faaliyet
gösteren örgütlere karşı sınır ötesi mücadele yöntemleri güçlendirilmeye
çalışılmakta, Interpol, Europol gibi örgütlerin daha etkin çalışabilmesi için
girişimlerde bulunulmaktadır. Buna paralel olarak özellikle "siber ortam”ın
denetlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine de ağırlık verilmiştir.

V. Etnik ve Dinsel Çatışmalar

1990'ların başından itibaren etnik - dinsel çatışmaların ve bu çatışmalardan
zarar görenlerin sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ruanda, Bosna-
Hersek, Kosova, Kuzey İrlanda, Filistin, Sri Lanka, Keşmir, Abhazya, Çeçenistan
gibi bölgelerde yaşanan sorunların bir bölümü uluslararası toplumun müdahalesi
sonucunda sona erdirilmiş, büyük bir bölümü ise devam etmektedir.

Söz konusu çatışmalar bir yandan soruna taraf ülke / ülkelerin siyasal,
sosyal ve ekonomik düzenlerine zarar verirken bir yandan da bölgesel ve
küresel tehditlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Samuel Huntington'un
ünlü Medeniyetler Çatışması kitabında öne sürdüğü etnik ve dinsel temelli
çatışmaların özelikle farklı uygarlıkların kesişme noktalarında yoğunlaşacağı
tezi 1990'dan bu yana yaşanan çatışmalarda doğrulanmıştır. Küreselleşmeyle
birlikte bu tür çatışmaların küresel alana taşınması, klasik çatışma biçimlerinin
dışında post-modern yöntemlerin kullanılması ve önü alınamaz biçimde
tırmanışa geçmesi olasılığını artırmıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 terör
saldırılarından sonra, bu eylemleri bir “Müslüman - Hıristiyan” çatışmasının
başlangıcı, ABD'nin terörle mücadelesini de “Haçlı Seferi” olarak yorumlayanlar
aslında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek daha büyük felaketlere işaret
etmektedirler.

VI. Küresel Çevre Sorunları ve Tehditler

Küreselleşme sürecinde su yüzüne çıkan en önemli tehditler arasında
çevreye verilen zararlar dolayısıyla tüm insanlığın maruz kalmakta olduğu
zararlar da sayılabilir. Denizlerde ve içme suyu kaynaklarında kirlenme,
kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar, iklim değişiklikleri
ve küresel ısınma, erozyon nedeniyle ekilebilir alanların azalması gibi gelişmeler
dünyayı tehdit etmektedir.

Sanayileşmeyle birlikte aşırı biçimde ortaya çıkan karbondioksit gazının
etkileri sonucunda atmosferdeki ozon tabakası incelmiş, son yüz yıl içinde
Kuzey Kutbu bölgesindeki ortalama hava sıcaklığı 5 derece artmıştır.
Önümüzdeki 100 yıl içinde dünyanın ortalama hava sıcaklığının da 1,4 ila 5,8
derece oranında daha da artacağı hesaplanmaktadır. Küresel ısınma sonucunda

büyük buzullar hızla erimeye başlamış, bu ise şiddetli yağışlar, sel felaketleri,
büyük tayfunlar, büyük miktarda erozyon ve kıyıya yakın bölgelerin sular
altında kalması gibi tehlikeler doğurmuştur. Küresel ısınmanın ayrıca dünyadaki
bitki ve hayvan türleri üzerinde de olumsuz etkileri ortaya çıkmış ve gelecekte
yaşanabilecek küresel gıda bunalımlarına zemin oluşmaya başlamıştır.

Çevresel sorunlar, insanlarda beslenme ve solunum bozuklukları, kanser,
akciğer ve kemik hastalıkları başta olmak üzere bazı hastalıkların yayılmasında
da etkili olmaktadır. Küreselleşmenin bu yöndeki olumsuz etkileri tüm dünyada
hissedilmekle birlikte, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde hissedilen
zarar diğerlerine oranla daha büyüktür.  Bunun yanı sıra, küresel ısınma başta
olmak üzere çevresel tehditlerle mücadelede uluslararası iş birliğini öngören
çabalar da son dönemde yoğunlaşmıştır.

Ancak, başta ABD olmak üzere bazı sanayileşmiş ülkelerin bu çabalara
katılmakta isteksiz davranması, çevresel tehditlerin azaltılmasına imkan
sağlamamaktadır. Atmosfere karbondioksit salınmasını denetim altına almayı
amaçlayan Kyoto Protokolü'ndeki ABD'nin, imzasını ulusal sanayinin zarar
göreceği gerekçesiyle geri çekmesi öngörülen uluslararası iş birliğini anlamsız
kılmıştır. Çünkü atmosfere salınan zararlı gazların neredeyse % 70'i ABD
kaynaklıdır.

VII. Küresel Güvenliğin Artırılması Girişimleri

Birleşmiş Milletler bünyesinde, özellikle teşkilatın Silahsızlanma İşleri
Bölümü'nde (Department of Disarmament Affairs) yürütülen çabalar sonucunda
KİS'in üretilmesinin ve yayılmasının önüne geçilmesi için önemli adımlar
atılmıştır. 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin etkili bir denetim
mekanizmasından yoksun oluşu, sözleşmenin imzalanmasının üzerinden 30
yılı aşkın süre geçmesine rağmen, dünyanın biyolojik silahlardan tamamen
arındırılmasını engellemiştir. 1991'de sözleşmenin işleyişinin gözden geçirilmesi
için yapılan 3. konferansta, olası denetim mekanizmalarının geliştirilmesi için
bir uzmanlar grubu kurulmuştur. 1994'te Cenevre'de yapılan sözleşmeye taraf
ülkeler konferansında da, etkili denetim mekanizmaları için ortaklaşa çalışılması
kararı alınmıştır. Bununla birlikte, biyolojik silahlara sahip olduğu tahmin edilen
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çok sayıda ülkenin sözleşmeyi henüz imzalamamış olması, Birleşmiş Milletler
bünyesinde yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmasını olumsuz etkilemektedir.

Kimyasal silahlar konusunda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun
müzakereler sonucunda 1992'de Silahsızlanma Konferansı, Kimyasal Silahlar
Sözleşmesi'nin metni üzerinde mutabakata varılabilmiş, Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu bu metni 30 Kasım 1992'de kabul etmiştir. Sözleşme, kimyasal
silahların tamamen yok edilmesini hedefleyen, çok taraflı bir platformda
görüşülüp kabul edilmiş ilk uluslararası belge olma özelliğini taşımaktadır.
Sözleşme, gerekli sayıda imzacı ülkenin onay işlemleri tamamlandıktan sonra
1997'de yürürlüğe girmiş, Sözleşme'nin uygulanmasının takibi için Lahey'de
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kurulmuştur. Bu çabalar,
dünyanın kimyasal silahlardan tamamen arındırılması sonucunu maalesef
henüz verememiştir.

Birleşmiş Milletler'in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusundaki
çabaları Nükleer Silahsızlanma Antlaşması'nın 1970'te yürürlüğe girmesiyle
önemli bir başarıya ulaşmıştır. Mart 2002 itibariyle 187 ülkenin taraf olduğu
antlaşmanın getirdiği yükümlülükler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
denetlenmektedir. Ancak, nükleer programlara sahip bazı ülkelerin antlaşmaya
taraf olmamaları ya da programlarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın
denetimine açmamaları, nükleer silahların yayılmasının günümüzde halen
büyük bir tehdit olarak kalmasına neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz dönemin diğer bir ciddi küresel tehdidi olan terörizm
ile mücadele konusunda da Birleşmiş Milletler'de yoğun çalışmalar
yürütülmektedir. 1970'lerin başından itibaren Birleşmiş Milletler, terörizmi
önlemeye yönelik çeşitli sözleşmelerin hazırlanmasına öncülük etmiştir. Bunlar
arasında, 14 Aralık 1973 tarihli Uluslararası Korunan Kişilere ve Diplomatik
Görevlilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
(Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally
Protected Persons, including Diplomatic Agents); 17 Aralık 1979 tarihli Rehine
Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme (International Convention against
the Taking of Hostages); 15 Aralık 1997 tarihli Terörist Bombalamaların
Engellenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the

Suppression of Terrorist Bombings) ve 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism) sayılabilir. Söz konusu
sözleşmeler terör faaliyetlerinin tamamıyla ortadan kalkmasını sağlayamamış
ve işlevsel olamamıştır.

11 Eylül 2001 terör eylemleri sonrasında Birleşmiş Milletler'de yürütülen
terörizmle mücadele çalışmalarına hız verilmiş, terörle mücadeleyi, BM Şartı'nın
“Barışı Tehdit, Barışın İhlali ve Saldırı Hareketlerine Karşı Alınacak Tedbirler”
başlığını taşıyan 7. Bölümü çerçevesinde değerlendiren Güvenlik Konseyi,
1368 ve 1373 sayılı kararları alarak, teşkilatın terörizme karşı çabalara tüm
gücüyle destek vermesini kabul etmiştir. Ekim 2001'de Birleşmiş Milletler
içinde, terörizm konusunda “Politika Çalışma Grubu” kurulmuştur. Söz konusu
grup, terörizmle mücadelenin etkin ve sonuç alıcı biçimde yürütülebilmesi için
kullanılabilecek uluslararası araçları ortaya çıkarırken, bu mücadele esnasında
insan haklarının zarara uğramaması için de çaba göstermektedir.

Birleşmiş Milletler'de yürütülen çalışmalar, dünya çapında terörist faaliyetlerin
sona erdirilmesi yönünde etkili olmakla birlikte, bu etkinin derecesi beklentileri
karşılamaktan uzaktır. Teşkilatın hazırladığı sözleşmelerin hiçbirinde ve
oluşturulan çalışma gruplarının raporlarında, terörizmin kapsamlı bir tarifinin
hala yapılamamış olması düşündürücüdür.  Ayrıca NATO'nun 2002 Prag
Zirvesi'nde ve 2004 İstanbul Zirvesi'nde küresel terörizm ile mücadele için
eylem planları uygulamaya konulmuştur.

Küreselleşme döneminin tehdit ve riskleriyle, çok taraflı iş birliği olmadan,
tek bir kuruluş veya devletin başa çıkabilmesinin mümkün olmadığı yaklaşımıyla
hareket eden AGİT, üyeleri ve AGİT ile diğer uluslararası kuruluşlar arasındaki
ilişkileri ve iş birliği ortamını güçlendirmeye çaba göstermektedir. İnsan hakları,
temel özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti, AGİT'in kapsamlı güvenlik
konseptinin merkezinde yer almaktadır. Düşünce ve inanç özgürlüğü de dahil,
insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, hoşgörüsüzlük, saldırgan milliyetçilik,
ırkçılık, terörizm, şovenizm, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmle mücadeleyi
benimseyen AGİT, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi ve çatışma sonrası
rehabilitasyonu amacıyla sivil bir girişim olan Acil Uzman Yardım ve İşbirliği
Takımları oluşturmuştur. Teşkilatın en önemli çalışma alanlarından biri de,

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nın (AKKA) uygulanmasının
denetlenmesidir. İstanbul'da 54 ülkenin katılımıyla toplanan AGİT Zirvesi'nde
19 Kasım 1999 tarihinde kabul edilen “Avrupa Güvenlik Şartı”, AGİT'in
küreselleşme dönemindeki önceliklerini ve gerçekleştirmeyi hedeflediği çok
taraflı iş birliğinin dinamiklerini ortaya koymaktadır. Avrupa Güvenlik Şartı'nda,
AGİT bölgesinde önemli başarılara tanıklık edildiği, önceden varolan
gerginliklerin yerini işbirliğine terk ettiği, ancak devletler arasında çatışma
tehlikesinin tamamen yok edilemediği vurgulanarak, eski döneme ait
bölünmelerin geride bırakıldığı Avrupa'da yeni risk ve tehditlerin belirdiğinin
altı çizilmektedir. Bu tehditlerin devletler arası anlaşmazlıklardan olduğu kadar,
toplumlar içi uyuşmazlıklardan da kaynaklandığının ifade edildiği “şart”ta,
güvenlik ve barışın ancak vatandaşlar arasında güvenin tesis edilmesi ve
devletler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilmektedir.

Küresel terörizm, şiddete başvuran aşırılık, örgütlü suç ve uyuşturucu
kaçakçılığının güvenliğe karşı artan ölçüde tehditler olarak ortaya çıktığının
ifade edildiği “şart”ta; “Nedeni ne olursa olsun ve ne şekilde tezahür ederse
etsin terörizm kabul edilemez bir olgudur. Her türlü terörist faaliyetin hazırlanışını
ve mali destek bulmasını önlemek için çabalarımızı artıracağız ve teröristlerin
topraklarımızda üslenmesine izin vermeyeceğiz” sözleri de yer almaktadır.
AGİT belgelerinde sürekli vurgulanan konu, yeni tehditlere karşı çok taraflı
iş birliğinin artırılmasıdır. Nitekim İstanbul Şartı'nda da, “AGİT'e üye devletler,
üyesi bulundukları diğer kuruluş ve kurumların AGİT'in İşbirliğine Dayalı
Güvenlik Platformu'na uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir” denilmektedir.
AGİT belgelerine yansıyan çok taraflı iş birliği çağrılarına rağmen bu iş birliğinin
istenilen düzeye ulaştığını söylemek mümkün değildir. AGİT üyesi 55 ülke
zaman zaman kendi bölgesel çıkar ve önceliklerini ön plana çıkararak, AGİT'in
genel öncelikleriyle uyuşmayan eylem ve davranışlar içine girebilmektedir.
Bir yandan, bu tür eylemlerin önlenmesi yönünde yeterli caydırıcı
mekanizmaların var olmaması, diğer yandan da “teşkilat”ın görev alanına
giren bazı konuların başka örgütlerce münhasıran üstlenilme yoluna gidilmesi,
AGİT'in etkinliğinin giderek azalmasına yol açmaktadır. AGİT'in, “Vancouver'den
Vladivostok'a” kadar olan bölgede, barış, istikrar, güvenlik ve iş birliğinin temel
platformu olabilmesi ancak yeni bir anlayışla AGİT çalışmalarına hız verilmesi
sonucu gerçekleştirilebilir.

11 Eylül eylemlerinden sonra NATO'nun tarihinde ilk defa Kuzey Atlantik
Antlaşması'nın 5. maddesini işleterek terör saldırısına maruz kalan ABD'ye
yardım için harekete geçmesi, “ittifak”ın terörle mücadeleye verdiği önemi
gösterdi. Ancak, ABD'nin öncülüğünde yürütülen Irak savaşı öncesinde ve
sırasında “ittifak” üyeleri arasında su yüzüne çıkan görüş ayrılıkları, NATO
alanında ileriki tarihlerde meydana gelebilecek bunalımlara karşı takınılacak
tavrın belirlenmesinde benzer zorlukların yaşanabileceğinin de işaretlerini
vermiştir.

VIII. Sonuç

Küreselleşme süreciyle birlikte insanlığın bir bölümü hayatlarını büyük
ölçüde kolaylaştıran, teknolojiyle desteklenen bir refah ortamına kavuşurken,
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan ve dünya nüfusunun
çoğunluğunu oluşturan insanlar ise giderek artan olumsuzluklarla, açlık, salgın
hastalık, eğitimsizlik, çevre felaketleri vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaya
başlamışlardır. Öte yandan küreselleşmeyle birlikte, küresel terörizm, kitle
imha silahlarının yayılması ve küresel örgütlü suçlar başta olmak üzere tüm
insanlığı tehdit eden ve kullandıkları gelişmiş yöntemlerle her geçen gün daha
da tehlikeli hale gelen riskler ön plana çıkmıştır.

21'inci yüzyılın bu tehditlerine karşı, ister hegemon güç, ister az gelişmiş
ülke olsun hiçbir ülkenin tek başına başarılı olması mümkün değildir. İnsanlık,
her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya muhtaçtır. Ancak,
mevcut uluslararası dinamikler böyle bir iş birliği ortamının kısa vadede ortaya
çıkarılmasını kolaylaştırıcı nitelikte değildir.

İnsanlığın büyük çoğunluğunun önceliklerini dikkate almadan, sadece
hegemon gücün algıladığı tehditleri ortadan kaldırmayı ve onun çıkarlarını
gerçekleştirmeyi hedefleyen biçimde oluşturulmaya çalışılan iş birliği ortamlarının
uzun soluklu ve kalıcı olması mümkün değildir. Küresel tehditleri ve riskleri
hazırlayan ve geliştiren ortam yok edilmeden, sadece bu tehdit ve risklerin
konjonktürel yansımalarıyla mücadele edilmesi, bir süreliğine kaybolan tehdit
ve r isklerin, i leride daha ş iddetli biçimde gündeme gelmesini
engelleyemeyecektir. Bunun yanında, hegemon gücün, algıladığı tehditlerle
mücadelesi sırasında mevcut uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş

Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu göz ardı etmesi, bu kurum
ve kuralların saygınlıklarını yitirmesine de yol açmaktadır. Uluslararası sistemin
temel dayanakları olan söz konusu kurum ve kuralların zarara uğratılması,
sistemin giderek bir kaos ortamına sürüklenmesine neden olabilecektir.

21. yüzyılda mevcut ve muhtemel risk ve tehditlerle mücadele stratejileri
geliştirilirken her şeyden önce, Birleşmiş Milletler'e yitirdiği saygınlığını tekrar
kazandıracak adımların atılması zorunlu ve gereklidir. Küresel sorunlarla
mücadelede, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir araya
gelmek uluslararası toplumun yararına olacaktır. Çok taraflı iş birliği ancak
çok taraflı kurumların çatısı altında gerçekleştirilebilir. Küresel güvenlik stratejileri
geliştirilirken küresel ve bölgesel örgütler ile çok taraflı iş birliği gerçekleştirilmeli,
iş birliği yaygınlaştırılmalı ve sürekli geliştirilmelidir.
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II. Dünya Savaşı bittikten sonra, başta Amerika olmak üzere savaşların
nedenlerini inceleyen ülkeler şunu gördüler: Savaşların temel nedeni fakirlik
ve yeterince tüketim imkanlarının olmamasıdır. Bu iki nedeni ortadan kaldırmak
için savaş sonrasında bir takım uluslararası kuruluşlar oluşturuldu.

Savaş sonrasında kurulan kuruluşların neler olduğuna baktığımızda 1944'te
kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu'nu görüyoruz. Kısaca IMF (International
Monetary Fund) olarak bilinen bu fon, ihtiyacı olan ve arzu eden ülkelere kredi
ve likitide sağlamak için kuruldu. Ayrıca kalkınma projelerine para sağlayan
Dünya Bankası kuruldu. Gümrük tarifelerini aşağı çekmek suretiyle uluslararası
ticareti geliştirecek ve böylece yoksul ülkelerin, bölgelerin ve toplumların
zenginleşmesini sağlayacak olan GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) oluşturuldu. İhracatı
desteklemek için parasal destek sağlayan Uluslararası Eximbank kuruldu.

Bu uluslararası kuruluşların oluşturulması yanında ayrıca savaş sonrasında
Amerika tarafından Avrupa ülkelerine yönelik “Marshall Planı” olarak biline
yardım programı uygulandı. Bu yardımları alabilmek için iki şart koşuldu.
Birincisi, serbest piyasa ekonomisine geçmiş olmak ve ikincisi, demokratik
bir siyasal rejime sahip olmak. Bu amaçla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu
çok sayıda ülke kendi iç rejimlerini demokratikleştirme yoluna gitti. Avrupa'da
bu yardımların kullanılması için Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
Türkiye'nin de dahil olduğu bu örgüt Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde
yapılandırılması amacıyla kuruldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adı
altında varlığını devam ettirmekte olan bu örgüt, Avrupa'da ekonomik iş birliği
ve ekonomik gelişme için çalışmaktadır.

Marshall yardımları neticesinde Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarda
para, mal, kaynak ve yatırım akımı gerçekleşti. Avrupalı ülkeler - özellikle
Almanya ile Fransa - arasında bu gelen yardımları paylaşma konusunda
rekabet doğmuştu. Bunun üzerine Amerika, “derhal rekabet ve çekişmenin

bir kenara bırakılıp Avrupalı ülkeler arasında iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesini
ve bunun sağlanabilmesi için de Amerika'daki olduğu gibi bir federal yapının
oluşturulmasını” istedi. Aksi takdirde “Amerikan yardımlarının durdurulacağı”
belirtildi.

Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı konuşmasında şunları söylemişti:
“Siz Avrupalılar çok zekisiniz ve çok çalışkansınız. 300 milyon Avrupalı, gelen
yardımları hemen aldınız ve kullanarak 160 milyon Dolar gelir yarattınız. Biz
Amerikalılar sizin yarınız kadarız. 145 milyon kişiyiz. Ama aynı zaman diliminde
360 milyon Dolar yarattık. Çünkü aramızdaki çekişmeyi bıraktık federal birlik
içinde ortak pazarımız var. Siz de böyle yapmalısınız”. İşte bugünkü Avrupa
Birliği Amerika'nın önerisiyle ortaya çıkmıştır ve Amerika'yı örnek almaktadır.
II. Dünya Savaşı'nda birbirini -80 milyon insanı- öldüren Avrupalılar, AB sürecini
ortak serbest pazar sistemi zemininde başlatılar.

Burada bir küçük anektod anlatmak istiyorum: Coca-Cola içeceği Fransa'ya
ilk defa 1947 yılında girmiştir. Fransız ekonomi bakanlığı ve dışişleri bakanlığı,
Amerikan dışişleri bankalığına bir telgraf çekerek “kendilerinde şarap içeceğinin
olduğunu, çok yaygın olarak içildiğini ve şarap sektörünün Fransız ekonomisi
için çok önemli olduğunu, bu nedenle Coca-Cola içeceğini Fransa pazarından
geri çekmenin mümkün olup olmadığını” sormuştur. Amerika Dışişleri Bakanlı
şu cevabı vermiştir: “Dünya, Skoda uçaklarını görünce Alman emperyalizmini
hatırlıyor, Sovyetler Birliği'ni düşününce demir perdeyi hatırlıyor, doğan-batan
güneşi görünce Japon emperyalizmini hatırlıyor, fakat dünya Coca-Cola'yı
görünce Amerikan demokrasisini hatırlıyor. Bu ürünü geri çekelim mi?”.
Fransızlar, “demokrasiye hayır” diyemedikleri için bu duruma razı oldular. Bu
anekdot gösteriyor ki bir ekonomik mal aynı zamanda bir siyasal sistemin
sembolü işlevi de görüyor.

Bu anekdottan hareketle şuna geçmek istiyorum: Sosyalist bloğun
en güçlü olduğu dönemde sahip olduğu üretim kapasitesi dünya kapasitesinin
sadece %19'u idi. Amerika ve Avrupalı kapitalist ülkelerin kapasitesi ise %81
idi. Dolayısıyla, bir zamanlar çok korktuğumuz SSCB'nin aslında hiç de çok
güçlü olmamış olduğunu şimdi daha açık görebiliyoruz.

Sosyalist bloğun yıkılışının başlangıcı, 1973 Arap - İsrail Savaşı sonrasında
ortaya çıkan Petrol Krizi oldu. Artan petrol fiyatları sayesinde Arap ülkeleri
büyük paralar kazandı. Örneğin 1972'de 9 milyar Dolar olan Suudi Arabistan'ın
GSMH'sı 1979'da 86 milyar Dolara yükseldi. 1979'da İran İhtilali gerçekleşince
petrol fiyatlarında tekrar yükselme oldu. Arap ülkelerinin elinde muazzam
miktarda petrolden elde edilen petrol-Dolarları birikti. Bu paralar sosyalist
ülkelere ve az gelişmiş ülkelere kredi olarak verildi. Arap ülkelerinde banka
sistemi gelişmediğinden bu krediler Amerika ve Avrupa bankaları üzerinden
dağıtıldı. Bu durum Amerika ile Avrupa'nın elini güçlendirdi. Bu dönemde
SSCB; enerji kaynakları, altın ve orman ürünleri satıyordu.

Fakat kriz sonrasında enerji fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Böylece enerji
kaynakları üreten ve satan ülkeler gelir kaybına uğradı ve mali - iktisadi krize
girdi. Örneğin bunlardan birisi olan Meksika, 1980'lerin başında borçlarını
ödeyemeyeceğini açıkladı. Böylece petrol üreten ve petrole dayalı kalkınma
modeli uygulayan ülkeler iflasa sürüklendi.

Bu süreç SSCB için de geçerliydi. Çünkü SSCB petrolden gelen geliri
kullanarak Amerika ile silahlanma yarışına girmişti. Fiyatlardaki düşüşten
dolayı petrol gelirleri azalınca Sovyet ekonomisi Amerika ile yarışamaz hale
geldi ve mali - iktisadi krize girdi. Bunun üzerine Gorbaçov yönetimi “açıklık”
ve “yeniden yapılanma” politikasını başlattı. Fakat bu politika mevcut mali -
iktisadi krizi aşamadı. Ve nihayet 1991 yılında, 2 milyon 600 binlik ordusu,
uzaya giden roketleri ve güçlü silahlarıyla SSCB, tek bir kurşun atmadan çöktü
ve dağıldı.

SSCB'nin çöküşü ve dağılışı bize ekonomi - politiğin önemini göstermektedir.
SSCB, dünya piyasalarında Avrupa ve Amerika malları ve markalarıyla rekabet
edebilecek ürünler üretemedi. Dolayısıyla SSCB'nin, sadece nükleer silahları,
uzay araçları ve güçlü - disiplinli ordusuyla yaşamını sürdürmesi mümkün
değildi. Yani Amerika'nın yaptığını SSCB yapamadı.  Amerika, kendisini tüm
dünyada temsil eden kendi markalarını üretirken, SSCB Amerika markalarıyla
dünya pazarlarında rekabet edebilecek kendine ait markalar üretemedi. Bu
durum, SSCB'nin sonunu getirdi.

Batının bu büyük düşmanı çökünce Türk dış politikası marjinize oldu. Yani
Batı için Türkiye'nin önemi kalmadı. Bu durum Türk dış politikasını şaşırttı.
Bu değişim - dönüşüm ortamında Türkiye ne yapacağını adeta bilemez hale
geldi. Fakat Balkanlar'da ve Kafkasya'da savaşlar ortaya şıkınca Türkiye'nin
jeostratejik önemi tekrara gündeme geldi. Ardından Türkiye'nin enerji hatlarının
üzerinden geçtiği bir enerji yolu / koridoru olduğu ortaya çıktı. Şimdi de
Ortadoğu'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler Türkiye'nin önemini
de artırıyor.

Amerika Irak'ı işgal etti ve buradaki petrol kaynaklarını kontrol etmek
istiyor. Önümüzdeki 30 yılda Irak'tan çıkacak olan petrolden gelecek toplam
gelir 30 trilyon Dolar olacaktır. Bu çok büyük bir rakamdır. Türkiye'nin hiçbir
zaman göremeyeceği büyüklükte bir paradır bu. Amerika'nın gözü bu 30 trilyon
Dolarlık petrolde. Amerika'nın bunu elde edebilmesi için mutlaka petrol yasasını
çıkartması lazım. Fakat petrol yasası bir türü çıkamıyor. Öte yandan Barzani
denilen adam, önüne gelene - buna Türkiye de dahil- petrol arama, çıkarma,
geliştirme imtiyazları veriyor. Bunun üzerine Maliki de, Çin ve İran'a, Irak'ta
iki tane elektrik santrali kurma imtiyazı verdi. Şii bölgeleri de başka ülkelere
petrol imtiyazları vermeye çalışıyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı iki defa
Barzani'yi, “merkezi yönetime danışmadan ve onay almadan petrol imtiyazları
verdiği” için ve bu nedenle de “Şiileri kışkırttığı” için uyardı. Amerika'nın
perspektifine göre bu durum, Irak'ı parçalanmaya götürür ve söz konusu
imtiyazları Amerika'nın kontrolünden çıkar.

Fakat Amerika'nın uyarılarını Barzani dinlemiyor. Bu durumda ne yapmak
lazım? Barzani'yi birilerinin dövmesi lazım. Peki, kim dövecek?

Ben konuşmamı burada noktalamak istiyorum ve hepinize teşekkür
ediyorum.

En modern savaş araçları ve silahlar petrolsüz kalındığında hiçbir anlam ifade
etmez ve etkisiz kalır. Üçüncüsü; petrol, hem satan hem de satın alan ülkeler
ve devletler için siyasal rejimin işleyişini etkileyen bir unsurdur. Petrol krizi
yaşandığında bundan siyasal rejimler de etkileniyor ve krize girebiliyor. Bunun
en güzel örneği Suudi Arabistan'dır. Petrol fiyatları arttığında Suudi Arabistan
ekonomisi zenginleşiyor, halkın refah düzeyi artıyor ve böylece siyasal rejime
ve iktidara olan güven artıyor. Bunun tersi durumunda ise siyasal rejime olan
güven ve destek azalıyor ve rejim kriz ortamına giriyor. Ve nihayet petrol,
devletlerin maliye ve vergi toplama politikaları açısından da çok önemlidir.
Tüm bunları üst üste topladığımızda petrolün küresel politika ile küresel
ekonominin çok önemli bir unsuru olduğunu görüyoruz.

ABD, dünya petrol rezervlerinin % 25'ini tek başına tüketiyor. Yani ABD'nin
petrole bağımlılığı son derece yüksektir. Bu nedenle ABD petrol merkezli
politika kurmak ve uygulamak zorundadır. Petrol merkezli politika oluşturduğunuz
vakit kendinizi Ortadoğu'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu nedenledir ki Ortadoğu
bölgesinde olup biten her şey ABD'yi çok yakından ilgilendiriyor.

Ayrıca dünya ekonomisinde karşılıklı bağımlılık ilişkisi mevcuttur. Avrupa'da,
Çin'de veya daha başka bir yerde ortaya çıkan bir kriz ABD'yi de yakından
ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu nedenle dünya ekonomisinin sağlıklı biçimde
işlemesi ABD için önemlidir. Dünya ekonomisinin iyi işlemesi için ise uygun
fiyatlarla petrolün dünya piyasalarına akışı düzenli biçimde sağlanmalıdır.
Akışta veya fiyatlar düzeyinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun dünya
ekonomisinde krizlere neden olur ki, bu kriz aynı zamanda Amerikan ekonomisini
de olumsuz etkiler. Dolayısıyla petrolün dünya piyasalarına akışı sağlıklı
biçimde düzenlenmelidir. Bu misyonu 1990'dan bu yana ABD üstelenmiş
durumdadır.

Ortadoğu söz konusu olduğunda Amerika için İsrail'in güvenliği de önemlidir.
Çünkü ABD ile İsrail arasında özel bir ilişki mevcuttur. Yahudiler'in Amerika
nüfusu içindeki payı sadece % 4'tür. Fakat Yahudilerin medya, finans, ekonomi
ve akademik alandaki payı % 25'tir. Yani Amerikan üniversitelerinde görev
yapan her dört akademisyenden biri Yahudi'dir. Yahudiler Amerika'da çok
stratejik alanlarda yer alıyorlar ve bu durum Amerika'nın dış politikasına

KÜRESEL DE⁄‹fi‹M ve TÜRK DIfi POL‹T‹KASI
Prof. Dr. Hasan KÖNİ*

* Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi

Öncelikle bana burada konuşma fırsatı verildiği için TASAM'a teşekkür
ediyorum ve Sayın Genel Sekreterimiz ile Büyükşehir Belediyesi yöneticilerimizi
saygıyla selamlıyorum.

Konuşmamı Irak meselesi üzerine yapacağım. Irakta yaşanılan olaylar
nelerdir, parametreler nelerdir ve gelecekte neler bekliyor? Tabii ki bu konuda
söyleyeceklerimin hepsinin yüzde yüz doğru olduğunu iddia etmiyorum. Fakat
bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

ABD'nin 11 Eylül terör saldırısı sonrasında Irak'ı işgal etmesi bir sürü
değişikliği tetikledi. Öncelikle bu işgal, bölgedeki dengeleri radikal biçimde
değiştirdi. Bölge yeni bir dengeye doğru gidiyor. Fakat henüz yeni bir denge
oluşmuş değil ve nasıl bir dengeye doğru gittiğini şimdiden kestirmek çok zor.
İkinci olarak, bu işgal süreci Amerika dış politikasında önemli bir değişim
yarattı. Bu durum Türk dış politikası için de geçerlidir. İşgal Türkiye'nin dış
politikasına etki etti. Ayrıca dördüncü etki olarak, Irak'ın işgali ve akabinde
meydana gelen gelişmeler PKK terör örgütünde de değişime neden oldu.

İşte bu dört değişim birbirini etkiliyor, tetikliyor ve geleceğe ilişkin bir
belirsizlik doğuruyor. Bu belirsizlik ortamında kimin dost kimin düşman olduğunu
bilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek de
zorlaşıyor. Ama her şeye rağmen yaşanılan olayların ve değişimin nereye
doğru gitmekte olduğunu anlamaya ve açıklamaya çalışacağız.

Çok önemli ve stratejik bir coğrafyada bulunuyoruz. Dünya petrol
rezervlerinin % 64'ü Ortadoğu'da, % 17'si ise Hazar Bölgesi'nde bulunuyor.
Yani dünya petrol rezervlerinin % 81'i bu coğrafya içinde yer alıyor. Önemli
petrol rezervlerinin bu coğrafyada bulunuyor olmasının önemi nedir?

Birincisi; petrol, ekonominin en önemli girdisidir ve küresel ekonominin
işleyişinde çok önemli rol oynayan bir kaynaktır. Ayrıca petrol güvenliğin de
önemli bir girdisidir. Çünkü petrolün yoksa ordun hareketsiz kalır ve savaşamaz.

yansıyor. Yahudi lobisi Amerika'nın dış politikasının ve tabi ki özellikle Ortadoğu
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm bunların yanında bir de terör ve kitle imha silahları meselesi var.
Amerika özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında terörden korkan bir devlet ve
toplum haline geldi. Amerikalı devlet adamları ayrıca kitle imha silahlarının
yaygınlaşmasını ve kendisine düşman devletlerin ve grupların eline geçmesini
istemiyor. Böyle bir olasılık ABD'yi korkutuyor. ABD, hem kendisine yönelen
terörü hem de kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engellemek istiyor.

Bu temel unsurlar tarafından güdülenen ABD, Irak'ı işgal edince bölgede
dengeler radikal biçimde değişti. Bölgedeki devletler arası ilişkiler ve güç
dengeleri değişti. Ayrıca bölgede devlet dışı gruplar / aktörler (terör örgütleri,
Şiiler, Sünniler, Kürtler, aşiretler vs.) güçlenmeye başladı. Artık düşmanın
veya dostun kim olduğu açıkça belli değil. Eskiden bu durum daha net ve
belirgindi. Bugün yaşanılan belirsizlik dış politika ve strateji geliştirmeyi
zorlaştırıyor.

Irak'ın işgali sonrasında Ortadoğu'da Şiiler - Sünniler, Kürtler - Araplar,
Kürtler - Türkmenler şeklinde bloklaşma oluştu. Bu bloklaşma içinde Sünniler,
Amerika'nın İran'ı vurmasını İsrail'den daha çok istiyor. Suudi Arabistan, Mısır
ve Ürdün İran'ın vurulmasını istiyor. Çünkü bu devletler ve Sünniler, İran'ın
liderliğinde Şiiler'in güçlenmesinden ve bölgeye hakim olmasından çekiniyor.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda Amerika'nın neden Irak'a geldiğini üç
şıkta özetleyebiliriz: (1) Irak petrollerini ele geçirmek, (2) İsrail'in güvenliğini
sağlamak, (3) İran'ın güçlenmesini engellemek.

Bu üç amacı gerçekleştirmek için Irak'ı işgal eden Amerika, buradaki Baas
rejimini ve devlet aygıtını yok etti. Devlet ortadan kalkınca Şii, Sünni, Kürt
gruplar ve daha başka örgütler ortaya çıktı. Böylece bu gruplar / örgütler
arasında iktidar mücadelesi başladı ve bir kaos ortamı doğdu.

İşgal ayrıca Irak'ın sosyal yapısını bozdu. Ülkedeki orta sınıf çöktü. Çünkü
okumuş meslek sahibi ve belli bir gelir seviyesine sahip insanlar ülkeyi terk
etti. Geride eğitim seviyesi düşük, mesleksiz, yoksul yığınlar kaldı. Irak'ı terk

edenlerin çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Örneğin Ürdün'de 4 - 5 milyon
civarında Iraklı mülteci yaşıyor. Yani Ürdün nüfusunun yaklaşık % 25'ini Iraklılar
oluşturuyor. Bu durum komşu çevre ülkelerinde siyasi, sosyal ve ekonomik
durumu zorluyor. Demek ki Irak işgali ve meselesi, yakın çevre ülkelerin
sosyal, siyasal ve ekonomik yapılarını derinden etkiliyor.

Bir de meselenin güvensizlik boyutu var. Irak'ta hiç kimse kendisini güvende
göremiyor. Şiiler, Sünniler, Kürtler, Araplar, Türkmenler, aşiretler ve birçok
terör örgütü arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor. Bu bir iç savaş durumudur.
Ayrıca ülkede işgale karşı, yani Amerika güçlerine karşı direniş savaşı söz
konusudur.  Tüm bunlara bir de adli suçlarda yaşanılan artışı eklediğimizde
tam bir güvensizlik ve belirsizlik ortamı ortaya çıkıyor.

Amerika'nın Irak'ı terk etme niyeti yok. Amerika, önümüzdeki 25 - 30 yıl
Irak'ta kalacaktır. Çünkü Amerika'nın petrole ihtiyacı var, terörden korkuyor
ve İsrail güvenliğini önemsiyor. Amerika burada kaldığı süre boyunca istikrarsızlık
da sürmeye devam edecektir.

İstikrarsızlığın önemli bir nedeni ve parçası yaşanılan iç savaştır. İç savaş
sürdükçe istikrarın sağlanması imkansızdır. İç savaşların önüne geçmek de
son derece zordu. Devletler arası savaşta taraflar bellidir ve birbirlerine karşı
mücadele ederler. Ama iç savaşta kimin düşman kimin dost olduğu belli
değildir. İç savaşın tarafları da belirsizdir. Bu nedenle iç savaşları bitirmek ve
istikrarı sağlamak çok zordur. Örneğin Afrika'nın bazı ülkelerinde 30 yıldır
süren iç savaşlar mevcuttur. Dolayısıyla Irak'ta iç savaşın uzun bir süre daha
devam edeceğini söyleyebiliriz.

Kısa ve orta vadede bu istikrarsızlık ortamı Türkiye'yi olumsuz etkiliyor.
Kerkük'ün statüsü ve Kürt devletinin kurulup kurulmayacağı tartışmaları, KDP-
KYB-PKK ilişkileri, Türkmen - Kürt çatışması, Irak'taki ve bölgedeki dengelerin
değişmesi, Türkiye'nin Irak'a yönelik bakış açısı ile Amerika'nın bakış açısı
arasındaki farklılıklar, buna bağlı olarak Türkiye ile Amerika'nın bölgeye ilişkin
çıkarlarında ortaya çıkan farklılıklar ve daha buna benzer pek çok gelişme
Türkiye'yi her yönden etkiliyor ve zorluyor.

Son zamanlarda en çok sorulan ve tartışılan konu “Kuzey Irak'ta bir Kürt
devletinin kurulup kurulamayacağı” meselesidir. Teorik olarak evet kurulabilir.
Fakat pratikte Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kurulabilmesi çok zor görünüyor.
Bu konuda Kerkük'ün statüsünün ne olacağı çok önemli bir meseledir. Çünkü
Kerkük'te zengin petrol rezervi var. Dünya petrol rezervinin % 1'i buradadır.
Kürtler, bu petrol rezervlerinden dolayı Kerkük'ü almak istiyor. Fakat burada
Türkmenler ve Araplar yaşıyor. Bu iki grup Kerkük'ün Kürtler'e verilmesine
karşı çıkıyor. Türkmenler, Kerkük'ün bir Türkmen şehri, Araplar ise Arap şehri
olduğunu iddia ediyor. Yani burada demografik heterojenlik var. Bu durum
devletleşmek isteyen Kürtler'i zorluyor. Kürtler, Kerkük'ü alsa ve bir Kürt devleti
kurulsa bile, burada 100 yıl sürebilecek bir çatışma ortaya çıkacaktır. Kürt
devleti buradaki Araplar ve Türkmenler ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Yani
Kerkük'ü alan kendisine büyük bir sorun alır.

Kürtler, Kerkük'ü ve buradaki petrolü alıp bir devlet kursalar bile jeopolitik
açmazla karşılaşacaklardır. Çünkü eğer bir Kürt devleti kurulursa, bu bir
karasal devlet yani denize çıkışı olmayan bir devlet olacaktır. Bu durumda
petrolü uluslararası piyasalara satabilmek için Kürtler'in komşu devletlerle iyi
geçinmesi gerekir. Örneğin, Azerbaycan sahip olduğu petrolleri dışarıya
satabilmek için Gürcistan'a bağımlı. Gürcistan'da kriz çıkarsa Azerbaycan
bundan etkilenir ve petrolünü satamaz veya satmakta zorlanır. Dolayısıyla bir
Kürt devleti kurulsa bile, Kürtler, Türkiye, Suriye, İran ve Araplar ile anlaşmak
zorunda kalacaktır. Ayrıca buraya petrol şirketlerinin ve diğer şirketlerin gelip
çalışması için istikrar gerekir. İstikrarsızlık, şirketlerin buraya gelip çalışmasını
zorlaştırıyor.

Geriye Amerika'nın desteği kalıyor. Kürtler böyle bir ortamda yoğun Amerika
desteğine muhtaçtır. Çevre ülkeler Kürt devletine çıkış imkanı sağlamadığı
ve ambargo uyguladığı takdirde, buradaki devletin yaşaması tamamı ile
Amerika yardımına bağlı olacaktır. Fakat Amerika istediği kadar güçlü bir
devlet olsun, karasal bir ülkeyi havadan desteklemek ve beslemek çok zordur.
Bunun maliyeti Amerika'ya çok fazla olacaktır.

Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye kilit rol oynayacaktır. Avrupa'ya yakın
olan, liberal piyasa ekonomisi uygulayan ve Avrupa'ya kara, deniz, demiryolu
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ve havayolu bağlantıları ile bağlanan Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Irak'ta
bir Kürt devletinin kurulması ve kurulsa bile yaşaması imkansızdır. Bunu hem
Kürtler, hem ABD, hem de Avrupalılar çok iyi biliyor.

PKK meselesine bakacak olursak şunu vurgulamak istiyorum: PKK tarzı
örgütlerin karakteristik bir özelliği vardır. Bunlar uzun vadeli dolaylı stratejiler
uygularlar. Bu stratejilerin sponsorları vardır. PKK'nın sponsorları arasında
KDP (Kürdistan Demokrat Partisi) ve KYB (Kürdistan Yurtseverler Birliği)
vardır. Bunlar zaman zaman PKK'ya eylem yaptırırlar. Benzer bir sponsorluğu
ABD de yapıyor. Bunlardan başka PKK'yı destekleyen ve kullanan devletler
ve örgütler de var. Bu destekçiler zaman içinde daha belirgin hale gelecektir.

Irak işgalinin Türkiye'ye politik, güvenlik, ekonomik etkileri olmuştur.
Ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye'nin Irak ile olan ticaretten elde ettiği
gelir azaldı. Petrol boru hattı tam kapasiteyle çalışamıyor ve yeterince gelir
elde edilemiyor. Normalde 330 milyar Dolar gelir gelmesi gerekirken bunun
çok daha azı elde ediliyor. İşgal sonrasında kaçakçılık faaliyetleri arttı. Irak
üzerinden ülkeye giren kaçak mallar Türkiye ekonomisine zarara veriyor.
Ulaştırma - taşımacılık sektörü de yaşanılan gelişmelerden zarar gördü. Politik
açıdan, Irak'ın işgali hem Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını
etkiliyor ve zorluyor. Güvenlik açısından da olumsuz etkileniyoruz.

Fakat bunlara karşılık Türkiye'nin, Irak'ı ve Kuzey Irak'taki Kürt yönetimini
etkileyebilecek çok güçlü araçları mevcut. Öncelikle Türk ekonomisi Irak
ekonomisine göre çok daha güçlü durumda. Türkiye ile Kuzey Irak arasında
ekonomi açısından asimetrik bir ilişki var. Türkiye'nin yılık ihracatı 102 milyar
Dolar, ekonomik kapasitesi ise 250 milyar Dolar civarında iken, 4,1 milyonluk
nüfusa sahip olan Kuzey Irak'ı toplam ticaret hacmi 2 milyar Dolardır. Irak,
Türkiye'ye ekonomik olarak muhtaç bir ülkedir. Örneğin; Kuzey Irak'ta tarım
çökmüş durumda. Petrol karşılığı gıda programı bu bölgede tarımı bitirdi.
Avustralya ve Yeni Zelanda'dan yardım adı altında gelen buğday, Kuzey Irak
buğday üretimini sona erdirdi. Yani bu bölge gıda açısından dışa ve özellikle
Türkiye'ye bağımlı bir yer. Ayrıca Türkiye'nin kültürel etki araçları da mevcut.
Türk televizyon kanalları Kuzey Irak'ta en çok izlenen kanallardır. Televizyon
yayınları aracılıyla buradaki Kürtler Türkçe öğrenmeye başladılar. Ve tabi ki

Türkiye'nin askerî etki etme araçları da var. Türk ordusu bölgede önemli bir
güçtür.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Irak hem bölge hem de Türkiye
açısından 15 - 20 yıl daha sorun olmaya devam edecektir. Türk kamuoyu bu
meseleyi tartışmaya devam edecektir. Fakat devlet kurumlarının bu kadar
karmaşık bir meseleyi yönetme konusunda iyi organize olduğunu ve uyumlu
çalıştığını söylemekten uzağız. Bu sorunun önümüzdeki günlerde
giderilebileceğini pek sanmıyorum. PKK sorunu ise diplomatik yollarla çözülmeye
çalışılacaktır. Bunu için de Amerikalı yetkililerle masaya oturulacaktır.
Amerika'daki yeni başkanlık seçimine kadar PKK sorunu, ABD ile ilişkilerde
masada durmaya devam edecektir. ABD bu konuda bazı diplomatik açılımlar
yaparak Türk kamuoyunu rahatlatma yoluna gidecektir.

Müsaadelerinizle, sorulara geçmeden önce oturum başkanı sıfatıyla genel
bir toparlama ve değerlendirme yapmak istiyorum.

Bu tür toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemde yaşıyoruz.
Bütün Türkiye'de belli konularda hassasiyetler yaşanıyor. Küresel ve bölgesel
dengelerin yeniden tasarlandığı ve şekillendirildiği bir bölgenin ortasında
yaşayan ülke olarak yeni durumlarla ve meydan okumalarla karşı karşıyayız.
Bunu, günlük hayatımızda ve programlarımızda da yaşıyoruz. Bu noktaya
nasıl gelindiğini, konuşmacı hocalarımızın anlattıklarından istifade ederek,
hem küresel hem de bölgesel ölçekte kısaca özetlemenin faydalı olacağını
düşünüyorum.

1990'a kadar gelen Soğuk Savaş döneminde Komünist Blok ile Batı
Bloğundan oluşan iki blok bulunmaktaydı. Bu dönemde Batı Avrupa, NATO
ve Amerika ekseninde izlenmiş bir dış politikamız ve ona göre yapılanmış bir
devlet yapımız vardı. Yani düşman belliydi. Batıda tanklarımızı komünist
Bulgar sınırında bekletiyor, doğuda ise Suriye ve Irak sınırında belirli yerleri
mayınlamış, kendimizi belli bir alana hapsetmiştik. İçeride ise gelişmiş bir
devlet mekanizmasına ve bürokrasiye sahiptik. Fakat 1990'lı yılların başında
komünizmin yıkılmasıyla birlikte bütün bu mevcut yapı değişime uğradı.
Günümüzde yaşadığımız birçok problem işte bu köklü değişimin içinden
kaynaklandı. Yaşanılan önemli problemlerden birisi, Soğuk Savaş koşullarına
göre şekillendirilmiş olan bürokratik yapının ve devlet mekanizmasının, Soğuk
Savaş sonrası döneme ve yeni gelişmelere ayak uyduramamasıdır.

SSCB'nin yıkılması ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte
ABD, dünyanın tek süper gücü haline geldi. Fakat aynı dönemde Avrupa
Birliği'nin yükselişine tanık olduk. İnsan hakları ve demokrasi zemini üzerinde
Avrupa Birliği'nin, kendi içinde siyasi birliği geliştirerek ve hıristiyanlığın iki bin
yıllık rüyası olan “hıristiyanlığın bir arada olması” idealini gerçekleştirerek,
giderek yükseldiğini ve karşı bir blok olarak güçlendiğini görüyoruz. Fakat bu
yükselişin Amerika'ya karşı herhangi bir askeri tavrı yok.

Ayrıca SSCB'nin dağılması sonrasında büyük bir yozlaşma ve çöküntü
içine düşen Rusya'nın, Putin'in liderliğinde toparlandığını, kendi yakın
coğrafyasında yeniden etkin duruma geçtiğini ve binlerce yıllık devlet geleneğini
çok kısa bir sürede toparlayarak ABD karşısında yeniden güçlendiğini görüyoruz.

Diğer önemli bir güç ve aktör ise Asya'dan yükselen Çin'dir. 34 bölgesi,
otoriter yapısı ve çok güçlü devlet geleneği ile Çin, agresif bir ekonomik
büyüme politikası izliyor. Amerika ile Çin arasındaki ticari açık 235 milyar
Dolardır. Amerika'nın yıllık 800 milyar Dolar olan ticaret açığının yarısını, Çin
tek başına Amerikan bonosu satın alarak finanse ediyor. Yani Çin herhangi
bir zamanda ABD'ye “al tahvillerini ver paramı” dediği zaman bir uluslararası
ekonomi krizi ortaya çıkabilir. Fakat Çin şu anda bunu yapacak durumda değil.
Çünkü 9 trilyon Dolarlık gücü olan Amerika pazarının Çin dış ticareti içindeki
payı çok büyüktür ve bu iki ülke arasında ekonomik açıdan karşılıklı bağımlılık
söz konusudur. Fakat Mao dönemindeki yani 1976'dan önceki Çin ile bugünkü
Çin arasında çok büyük bir fark var. Çin'in sağladığı bu gelişme dünya için
çok önemlidir. Bugün Türkiye olarak ihmal ettiğimiz konulardan birisi, Çin ile
ilgili bu stratejik derinliği yeterince dikkatte almamamızdır. Çin'i, sadece ucuz
mal üreterek bazı sektörleri batıran bir ülke olarak görmek son derece yanlıştır.

Bir diğer güç Hindistan'dır. 1,1 milyarlık nüfusuyla caydırıcı bir güç olan
Hindistan'ın, bilgisayar yazılımı ve tekstil alanında da kendisini önemli bir dev
olarak göstermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Çin ve Hindistan'ın nüfus
açısından bir caydırıcılığı var. Çünkü hiç kimse, toplam nüfusu yaklaşık 2,5
milyar eden bu iki ülkeyle savaşa veya her hangi bir ciddi çatışmaya girmek
istemez. Bu büyük nüfusun caydırıcı bir etkisi var. Ülkeleri sadece kişi başına
düşen gayrı safi milli hasılalarına bakarak değerlendirmek çok yanlış. Çünkü
Amerika'da 30.000 Dolarla yaşabileceğiniz hayat standardını Hindistan'da
3.000 Dolar’a, Çin'de 4.000 Dolar’a yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla sadece kişi
başına düşen gayrı safi milli hasılaya bakarak değerlendirme yapmanın doğru
olmadığını düşünüyorum.  Nitekim günümüzde çok sayıda ekonomist  bunu
söyleniyor.

II. Dünya Savaşı sonunda - Almanya ile birlikte - Japonya'nın silahlanması
bugün bile açıklanmayan gerekçelerle yasaklandı. Bunun üzerine Japonya,

sahip olduğu tüm kaynaklarını ve insan gücünü ekonomik ve teknolojik gelişim
için seferber etti. Kısa bir süre içinde toparlanan Japonya, günümüzde ekonomik
bir dev haline geldi. Japonya, yaklaşık 4,8 trilyon Dolarlık gayri safi milli
hasılasıyla Asya'nın ve dünyanın en büyük ekonomi devlerinden birisidir. Kore,
Malezya, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkeler ise Asya kıtasının yükselen
diğer yıldızlarıdır.

Şimdi bakıyoruz, nedir bu? Küreselleşme ortamından kaynaklanan yeni
bir süreç. Her gün konuşuyoruz, dünya bir köye dönüştü. İşte küresel iletişim
ağı.  Düğmeye basıyoruz Amerika'daki insanla konuşuyoruz, düğmeye
basıyoruz savaşları canlı izliyoruz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu
küreselleşme sürecinin doğurduğu avantajlar Batı dünyasının beklemediği
biçimde alevleniyor.

Çin'in dünya piyasalarını alt üst etmesi, bugün bile dünya ekonomisini
çökertebilecek bir noktaya gelmesi, küreselleşmenin yavaşlatılması ihtiyacını
doğurdu. Çünkü küreselleşmenin bu hızla gitmesi; 2010 - 2012 yıllarında Batı
Avrupa ve ABD ile birlikte bütün batı dünyasının çökmesi anlamına geliyor.
Çünkü 20 - 30 Dolar maaşla işçi çalıştıran ve iplik fiyatına kumaş satan bir
üretim zincirine karşı, refaha alışmış, kişi başına düşen yıllık geliri 30-45 bin
Dolar olan, haftada 35 - 40 saat çalışan Batı dünyası insanlarının bu
küreselleşme ortamında rekabet etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu durum,
küreselleşmenin yavaşlatılması sürecini başlattı.

2001 Eylül'ünde terörle mücadele süreci başladı. Böyle bir terörle mücadele
sürecinin başlayıp başlamadığı; gerçektir, değildir, kurgudur, bunu birçok
uzman tartıştı. Bu konuya girmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum.
Burada farklı bir konuya değinmek istiyorum. Örneğin; kuş gribi, iklim
değişiklikleri, salgın hastalıklar, SARS vakaları gibi problemler iletişim
imkanlarının aşırı artmış olması nedeniyle küresel problemler haline geldi ve
bir küresel panik ortamı yarattı. Çünkü eskiden Avrupa'da milyonlarca insan
vebadan  ölüyordu, ama Asya'da bundan kimsenin haberi olmuyordu. Veya
bunun tersi. Ama şimdi en küçük bir olayı tüm insanlık TV kanallarından canlı
olarak izliyor ve haberdar oluyor. Bu da zincirleme bir takım psikolojik
reaksiyonlara neden oldu. 11 Eylül terör saldırısı da tüm insanlık tarafından
izlendi. Bu durum, ulus devlet ve ulusal güvenlik anlayışını yeniden şekillendirdi.

Çünkü ulusal güvenlik; askeri güvenlik, sınır güvenliği ve asayiş gibi algılanan
bir konu iken, artık bir paranoyaya dönüştü.

Nasıl paranoyaya dönüştü? Sizin ithal ettiğiniz beyaz et ürünündeki bir
virüs nedeniyle bütün ülke nüfusunun tehdit altına girmesi gibi. İngiltere'de,
uçaklara yapılan bir ihtarla el çantalarının dahi uçaklara alınmadığı, pasaportların
beyaz poşetlere konulduğu günleri anlatan bir karikatür çizilmişti. Bütün
insanların hiçbir giysi giymeden uçağa bindiği bir karikatürdü bu. Bu karikatür
aslında güvenlik paranoyasının geldiği aşamayı göstermektedir.

En son Amerika'da, 750 bin kişilik bir şüpheli listesi ilan edildi. Bu listede
yer alan kişilerin uçağa binmesi yasak. Dolayısıyla küreselleşmenin getirdiği
bu yeni algılama tarzı dengeleri değiştirdi. Küreselleşme sürecinde Amerika,
terör eksenli bir savunma ve güvenlik konsepti geliştirdi.

Bölgesel güvenlikle ilgili gelişmelere göz atarsak; özellikle Ortadoğu'da
yaşanan gelişmelerin, Batı'nın bize öğrettiği paradigmalarla açıklanabilmesinin
çok zor olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Irak'ı, enerji kaynaklarını kontrol
etmek için işgal ettiği söyleniyor. Evet, bu doğrudur. Enerji eşittir hayat demektir.
Ama yaşanılan tüm olayları ve değişimleri enerji merkezli paradigmalarla
açıklayamayız. Daha başka açıklamalar da mevcut. Örneğin, “kutsal
ideolojiler”den de zaman zaman bahsediliyor. Bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca “medeniyetler çatışması” denilen bir kavram
ortaya atıldı. Bu medeniyetler çatışmasının aktörleri de Hıristiyanlar ve
Müslümanlar, başkası değil. “Anti-Semitizm” bir anda “Anti- İslamizm”e dönüştü
ve iki blok arasında, iki büyük dinin mensupları arasında kamplaşma meydana
getirilmeye çalışıldı. Acaba böyle bir kamplaşmanın gerçekleşmesinde kimin
ne kadar çıkarı var, bu kamplaşmadan kim ne kadar fayda sağlayacak? Bunu
da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bütün bu değişimleri ve
gelişmeleri sorgularken, ASEAN, Şangay İşbirliği Örgütü gibi uluslararası
alanda büyük güç sahibi olarak ortaya çıkan örgütleri de hatırda tutmamız
gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler içerisinde Çin'in özel bir yeri vardır ve Çin'e dikkat
etmek gerekir. Çin'in ilerde oynayabileceği rolü iyi analiz etmemiz gerekir.
Çin, İsrail için de önemlidir. Çünkü İsrail bir süper güce dayanmadan Ortadoğu'da

varlığını sürdüremez. İsrail bugün ABD'ye yaslanıyor. Amerika'nın süper güç
konumunu yitirmesi sonrasında İsrail başka bir süper güce muhtaç olacaktır.
Bu yeni süper güç Çin olabilir. Çin günümüzde dünya siyasetine çok fazla
karışmadan, tamamen belli bir hedefe kilitlenmiş, agresif bir ekonomi politika
izliyor. Yani Çin şu anda dünya sahnesinde ciddi çatışmalara girmeden
kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ama bu,
Çin'in ileride dünya sahnesinde cereyan eden çatışmalara karışmayacağı
anlamına gelmiyor. Bu anlamda Çin'in çok iyi izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

54 ülkesi ve 850 milyon nüfusu ile Afrika kıtasına da önem vermemiz
gerekir. Şu anda Afrika kıtasının dünya ticaretindeki payı sadece % 2'dir.
Ayrıca açlık, yoksulluk, iç savaşlar, salgın hastalıklar gibi ciddi problemlerle
boğuşuyor. Fakat Afrika'yı “açlar, hastalıklar, savaşlar kıtası” diye nitelendirerek
küçümsemek ve önemsememek hata olur. Afrika ülkeleri ve halkları arasında
iktisadi ve siyasi birlik oluşturmayı amaçlayan Afrika Birliği örgütü hızlı bir
gelişim kaydetmektedir. Yükselen bir trend yakalamış olan Afrika kıtasının ve
Afrika Birliği örgütünün, yeni dönemin en büyük aktörlerinden olacağını
düşünüyorum. Çünkü Afrika, üye sayısı itibariyle BM'de oy sayısının %30'una
sahiptir ve önümüzdeki dönemde hızlı bir kalkınma sürecine girecektir.
2020'lerin, 2025'lerin şantiye ülkelerinin Afrika'da olacağını bugünden
değerlendirmek mümkündür.

Kafkaslar - Karadeniz ekseninde özellikle belirtilmesi gereken bir durum
var: Rusya'nın 2000'lerden sonra güçlenerek birinci derece kuşak alanlarını
yeniden ele geçirmeye başladığını görüyoruz. Gürcistan'da kavgalar sürüyor;
Ermenistan, Rusya yanlısı politika izliyor; Azerbaycan, Rusya ve ABD arasında
denge politikası izliyor; Kuzey Kafkasya'da Çeçenistan sorunu devam ediyor.
Yani Kafkaslar - Karadeniz coğrafyasında ciddi bir mücadele yaşanıyor. İlk
defa Amerika'nın bu coğrafyada, Ukrayna ve Gürcistan'da “turuncu devrim”ler
yaparak dengeleri değiştirdiğini görüyoruz. Bu, Soğuk Savaş döneminden
daha ciddi bir durumdur.

Kafkas - Karadeniz coğrafyasında rekabetin bu kadar kızışması, Amerika'nın
Karadeniz'de bir deniz gücü bulundurma isteğini de barındırıyor. Dolayısıyla
önümüzdeki yıllarda Montrö Sözleşmesi'nin ve Boğazlar'dan geçiş rejiminin
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tartışmaya açılması söz konusu olabilir. Bu anlamda özellikle kurucusu
olduğumuz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ)'nün önemi artıyor.
Fakat son zirve toplantısında alınan kararlar ile birlikte KEİÖ'nün, Avrupa
Birliği'nin inisiyatifine geçme süreci hızlanmış oldu. Eğer tutumuzu bu şekilde
devam ettirirsek, KEİÖ içinde etkinliğimizi kaybetme ihtimalimiz oldukça
yüksek.

Bütün bu küresel ve bölgesel gelişmeler içerisinde önemli bir örnek daha
vermek istiyorum. Rusya, Kuzey Buz Denizi'ndeki karasuları ile ilgili iddialarını
desteklemek amacıyla, Kuzey Kutbu'nun 4.200 metre altına inerek deniz
tabanına titanyumdan yapılmış Rus bayrağını dikti. Çünkü buralarda büyük
miktarlarda enerji kaynaklarının var olduğu düşünülüyor. Ayrıca, Bering
Boğazı'nın bulunduğu bölgede iklim değişikliği nedeniyle buzullar eriyor. Aynı
Süveyş Kanalı'nın açıldığı dönemde Ümit Burnu'nun önemi nasıl azaldıysa,
bugün de Panama Kanalı eski önemini kaybediyor. Çünkü buzullar eridiği
için, Bering Boğazı, ticaret gemilerinin geçebileceği bir geçiş noktası haline
dönüşüyor. Şu anda orada da, çok ciddi bir menfaat mücadelesi var. Rusya,
Amerika, Danimarka ve diğer AB ülkeleri arasında ciddi bir mücadelenin
olduğunu görüyoruz. Bu mücadele ortamında Rusya, rakiplerine gözdağı
vermek amacıyla ilk defa bazı bölgeler üzerinde nükleer başlıklar taşıyan
uçaklar uçurdu.

Tüm bunlar bize neyi gösteriyor? Hem küresel hem bölgesel dengelerin
yeniden planlandığı, bir takım “kutsal ideolojiler”in de sürece karıştığı bir
dönemi yaşadığımızı gösteriyor. Heyecan ve husumeti kontrol edemezsek
düşman olarak kendi kendimize yeteriz ve yabancı düşmanlara ihtiyacımız
kalmaz. Bu anlamda bize düşen, heyecan ve husumet içerisinde kendimizi
boğmadan birlik ve beraberlik içerisinde bilinçli biçimde hareket etmek, stratejik
vizyon geliştirmek ve oluşum halindeki yeni dengeler içerisinde yolumuzu
bulmaktır.

Tüm bunların İstanbul ile ilgisi nedir? İstanbul, Türkiye'nin dörtte biridir.
Daha fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bir de en
önemli gelişmelerden birisi, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti ilan
edilmesidir. Bu, hem Türkiye hem de İstanbul ile ilgili önemli bir gelişmedir.

2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi, uluslararası karşılığı son derece önemli
olan bir çalışma olmakla birlikte, aynı zamanda çok büyük sorumluluk
gerektirmektedir. Çünkü önemli olan, bu projeyi, kendi milli hedeflerimiz
açısından ne kadar realize edebileceğimizdir. Ayrıca İstanbul, 2009'da 5.'si
yapılacak olan Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapacaktır. Bu da, dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir gelişme. 2009 Uluslararası Su Forumu'nda
sınır aşan sularla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu görüşmeler,
Dicle ve Fırat sularının kullanımını ilgilendirecektir. Bu nedenle muhtemel
tehlikeler karşısında şimdiden dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.

Soru: Türkiye'nin stratejik önemi konusunda çok boyutlu bir dönem dediniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok boyutlu dönemde stratejik açıdan
nasıl bir etki yaratır, ABD'nin, Türkiye'nin AB'ne girmesini desteklemesi ne
anlama gelmektedir?

Cevap (Murat BİLHAN): Türkiye, AB'ye öncelik olarak bakıyor. Ama
Türkiye'nin diğer bölgelere, yeni oluşumlara daha az önemsemesi yanlış olur.
Türkiye'nin, Ortadoğu, Kafkaslar veya başka bir boyuta daha az önem verme
lüksü yoktur. Türkiye AB'ye üye olsa da, olmasa da diğer boyutlarını ihmal
etmemesi gerekir. Şimdi AB bize üyeliğin gerektirdiği içe dönük politikaları
dayatmak istiyor. Bunu kendi üyelerine empoze edebiliyor mu? Edemiyor.
Türkiye üye olsa da, olmasa da diğer coğrafi ve stratejik boyutlarına eşzamanlı
olarak değer vermeye devam etmelidir. Diğer boyutları AB'den bağımsız olarak
düşünmek gerekir. ABD desteği meselesine gelince şunu söyleyebilirim. ABD
desteği zaman zaman kıymetli oluyor. Avrupa devletlerini, bizi ailenin dışına
itmeme konusunda ikna edebiliyor. Stratejik ortak olarak bazı çok önemli
noktalarda çıkarlarımız örtüşüyor. AB üyeliğimiz ABD'nin çok işine geliyor.
Ama bazen de bu ters tepebiliyor ve aleyhimize dönebiliyor. Avrupa'dakiler
üzerlerinde çok fazla baskı ve telkin hissettikleri zaman ters tepki verebiliyorlar.
Amerika'nın desteği bazen köstek de olabil iyor. Dolayısıyla Amerika desteği
iki yönlü etki yaratıyor. Bazen avantaj sağlıyor, bazen ise dezavantaj olabiliyor.

Soru: AB'ye girersek, üçüncü ülkelerle ilişkilerimizde bağımsız ve egemen
karar alma yeteneğimizi kaybeder miyiz? AB'ye bağladığımız taahhütler
serbestimizi kaybettirmez mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Hayır. Örneğin, AB'nin kurucu ülkelerinden
Fransa, özel ilişkiler sürdürdüğü ve arka bahçesi saydığı “Francophonie”
ülkeleriyle ve özellikle ayrıcalıklar tanıdığı Afrika ülkeleriyle bu çok önemli ve
herkesten sakınarak koruduğu ilişkilerini AB'ye hesap vermeden ayrı bir
koridorda sürdürürken, bunu AB'ye taahhütleriyle çelişmeden, ikileme düşmeden
yürütebiliyorsa, Türkiye neden aynı sebepten sıkıntıya düşsün? Aynı şey
İngiltere'nin “Commonwealth” le ilişkileri, İspanya ve Portekiz'in de Latin
Amerika ve Afrika bağlantıları için geçerlidir. Yani Türkiye AB üyeliğinden

bağımsız olarak - diğer bir deyimle AB üyesi olsa da, olmasa da - bütün diğer
boyutlardaki ilişkilerini sürdürmek, ihmal etmemek, hatta derinleştirerek
özelleştirmek ihtiyacında ve zorundadır.

Soru: 1994 senesinde Philadelphia'da bir üniversiteyi ziyaret ettim. Burada,
yerel yönetimler konusunda çalışan bir Türk doktora öğrencisiyle tanıştım.
Ne çalıştığını sorduğumda, federalizm konusuna çalışmakta olduğunu öğrendim.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaları kontrol ettim. Hepsi Kürdistan üzerine
çalışmışlar. Bu milletin parasıyla yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin
denetlenmesi neden yapılmıyor? Amerika'daki Türk profesörler, Türk öğrencilerin
neden kendilerinin yanına değil de yabancı hocaların yanına gönderildiğini
soruyor? 1994'den sonra bu konulara dikkat edildi mi?

Cevap (Murat BİLHAN): Bu soruyu bir yorum olarak kabul ediyorum ve
tamamen katıldığımı söyleyebilirim. Yurtdışındaki vatandaşlarımız bazı
konularda eksik oldukları için -  özellikle milli duygular konusunda - farklı
görüşlerle karşılaştıkları zaman yönlendirilmeleri çok kolay oluyor. Son
zamanlarda ise Türkler'in özellikle lobicilik faaliyetleri gibi konularda daha
etkili olduklarını görüyoruz.  Zamanla daha iyi olacaktır, olaya pozitif bakıyorum.
Akademisyenlere gelince durum daha farklı cereyan ediyor. Akademisyenlerin
etkilenmesi çok daha zor oluyor. Yönlendirmeye kalkınca ters tepkiler gelebiliyor
ve o akademisyen vatandaş bizden soğuyor, kopuyor, devletten yüz çevirebiliyor.
Demokratik ölçüler bu noktalarda çok dikkatli kullanılmak zorunda. Orda ciddi
sıkıntılar var. Bu önemli bir konu ve çeşitli - psikolojik, sosyolojik, siyasal,
kültürel vs. - noktalardan incelenmesi gerekiyor.

Soru (Yahya ÖZTÜRK, İSKİ Daire Eski Başkanı): Müsaadenizle üç soru
sormak istiyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dek önemli ve aktif bir
devlet olmamıza rağmen savaşa girmemiş olmamız, hem milli hassasiyetlerimizi
hem de devlet itibarımızı zedelemiş olabilir mi? Böyle bir değerlendirme
yapmak doğru mudur? İkinci soru; Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları içinde
kalan yerler elimizde değil, bu durumda Türk dış politikasını yürütenler başarılı
olarak kabul edilebilir mi? Halen statükocu dış politika anlayışımız devam
etmekte midir? Son olarak da şunu belirtmek ve sormak istiyorum: ABD ile
stratejik ortaklık değil stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade ettiniz. ABD'nin

büyük Ortadoğu projesinin nihayetinde hedefinin Türkiye olduğunu
düşünüyorum. Bu durumda ABD'yi en büyük baş düşmanımız sayabilir miyiz?
Ayrıca enerji güvenliği konusunda stratejik iş birliği yapabileceğimizi ifade
ettiniz. Bu noktayı biraz açabilir misiniz?

Cevap (Murat BİLHAN): İkinci sorudan başlarsak,  Misak-ı Milli sınırlarının,
Musul hariç, bugünkü sınırlarımıza tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi
Hatay daha sonra ülkemize katıldı. Aynı şekilde askerden arındırılan Çanakkale
ve İstanbul boğazları da Montrö Sözleşmesi ile askerimizin tam egemenliğine
geçti. Atatürk'ün ömrü yetmediği için Musul mücadelesini sonuçlandıramadı.
Türkiye'nin hala Musul'a müdahale hakkı olduğuna dair bir argüman da
tartışılmaya devam ediyor. Hatta sınır ötesi harekatın ötesinde Türkiye'nin
egemenlik hakkı olduğu iddia ediliyor. Bunlar incelenebilir, düşünülebilir,
tartışılabilir. Ayrıca Kuzey Irak'ta bir sınır ötesi operasyonun yapılmasını, bir
devlet ülkesine ve sınırlarına tecavüz etmek olarak değerlendirmek yanlıştır.
Misak-ı Milli sınırları aslında rasyonel sınırlardır. Misak-ı Milli sınırlarını,
Türkler'in yoğun nüfus olarak yaşadığı yerlerden geçen sınırlar olarak
tanımlayabiliriz. Ama tabi bugünkü sınırlarımız çizilmişken sınırları savaş
yoluyla değiştirmeye çalışmak Türkiye'yi uluslararası arenada kötü duruma
düşürür. Asıl konu 1920-30'larda çevremize oluşturmaya çalıştığımız dostluk
çemberi politikasıdır. O yıllarda çok başarılı olan bir politikaydı. Maalesef daha
sonra bu politika etrafımızdaki düşmanlıkları önlemeye yetmedi. Özellikle
Atatürk'ün ölümü ve İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan sıkıntılar, Türk
dış politikasını olumsuz etkilemiştir. Bugüne kadar gelen Musul gibi çok
karmaşık ve hassas bir meseleyi burada net biçimde cevaplandırmak ise son
derece zordur. “ABD ile stratejik ortak olup olamama” sorusuna gelince şunu
söyleyebilirim. Türkiye olarak ABD ile stratejik ortak idik. Özellikle Soğuk
Savaş döneminde çıkarlarımız neredeyse tamamen örtüşüyordu. O zaman
ne Irak sorunu, ne ABD'nin bu bölgede böyle bir iddiası vardı, ne de Amerika
dış politikası petrol konusuna bugünkü ölçüde asılmış durumdaydı. Diplomasinin
omurgası yoktur, diplomasinin omurgası milli çıkarlardır; yani diplomasi ne
etik, ne de ikinci plandadır. Çünkü diplomasi ülkenin iç mutfağını yönetim işi
değil dışarıya karşı ülkenin çıkarlarını korumayı öngören bir siyaset anlayışıdır.
Bu siyaset anlayışında Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin ebedi dostu ya

da düşmanı diye bir şey olamaz. Sadece ve sadece o sıradaki çıkarları söz
konusudur. Çıkarların icabına göre elastiki bir politika yürütülür. Şimdiye
kadarki 60 hükümet bu politikayı ellerinden geldiğince, mevcut imkanlar
dahilinde kullanmaya çaba gösterdiler. Bazıları yeterince başarılı olamadılar.
Bunun sebebi, eldeki mevcut kaynakların ve imkanların sınırlı olmasıdır. İnsan
kaynağı ya da maddi kaynaklarla ilgili sıkıntılar daima bu sürece yansıdı.
Örneğin, elde yeterince iktisadi kaynağın olmaması, kendi kendine yeterli
olamama, dış kaynaklara dayanma zorunluluğu ve bunun neticesinde sürekli
borçlanma içine girme vs… Tarihsel perspektiften baktığımızda, Türkiye'nin
bugün geldiği noktada, olması gerektiği kadar güçlü olmadığını görüyoruz.
Türkiye, bir bölgesel güçtür ve bir bölgesel güç olarak ABD ile istediği alanda
iş birliği yapar, istemediği alanda yapmaz. Bunu ABD bastıramaz. Ama halkının
yüzde doksan ikisi ABD aleyhtarı olan ve bu konuda dünya rekoru kırmış bir
ülke olarak ABD ile görüştük. Bu da hoş görülen bir şey değildir. Bazı noktalarda
ABD ile çıkarlarımız örtüşmemeli ama bazı çıkarların örtüştüğü konularda da
iş birliği yapmalıyız.

Soru: Türkiye'de halifeliğin ileri tarihlerde gündeme gelmesi ve uluslararası
politikada bir güç olarak uygulanması mümkün müdür?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Halifelik kanununa göre Halifelik makamı
Meclisin kendisindedir, üstündedir. Yoksa bu makam bırakılmış, bir kenara
atılmış değildir. Şunu kabul etmek lazım: Hukukumuz yenilendi, artık Halifelik
döneminde yaşamıyoruz. Geçmişte Halifelik hukukunun etkili olduğu coğrafya
da; hem kendi iç dinamikleriyle, hem uluslararası dinamiklerle çok değişti.
Yeni devletler kuruldu, yeni devletlerin kurulmasıyla beraber bireyler, toplumlar
ve kültürler farklılaştı, politikanın aktörleri değişti, ekonomik ilişkiler farklılaştı,
teknolojik ve entelektüel alan değişti vs... Dolayısıyla bütün bunların hepsine
etki yapabilecek bir hukuku, yani Halifelik makamını tekrar diriltmenin pek
mümkün olduğunu sanmıyorum. Bugün de gördüğümüz gibi, İslam ülkelerinin
içerisinde, bırakın tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı Sünni - Şii ayrışmasını,
Sünni ülkelerin arasında bile ciddi birtakım farklılıklar ve anlaşmazlıklar
mevcuttur. Bu farklılıkların ve anlaşmazlıkların bir kısmı, yakın geçmişte
yaşanılmış olan sömürgeciliğin mirasıdır; diğer bir kısmı ise, bu devletleri
kuran ve yöneten siyasal elitin ideolojik perspektifleri, dünyaya bakış açıları

ve öznel çıkarları arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
böyle bir ortamda Halifelik hukukunu ve geleneğini tekrar ihya edip, Müslüman
devletler ve toplumlar arasında birlikteliği kurmanın çok mümkün olmadığını
düşünüyorum.

Soru: Genel bir kanıya göre Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesi gerektiği
kabul ediliyor. Fakat ABD Başkanı Bush, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girmesinin
Türkiye'nin yararına olmadığını söylüyor. Buradaki paradoksun sebebi nedir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Sosyal olayların birden fazla yüzü vardır.
Sosyal olaylarda her şeyi önceden planlayıp öngöremiyoruz. Nerden baktığınıza
göre olay değişiyor. Herkesin farklı bir amacı olan bir bölgede - Irak'ın, İran'ın
Türkiye'nin ve ABD'nin farklı amaçlarının olduğu Ortadoğu'da - olayların kesin
olarak ne tarafa gideceğini söylemek çok zor. ABD'nin bölgedeki Kürt politikası
ile Türkiye'nin devlet politikası ve meseleye bakışı örtüşmüyor. ABD, bütün
bölgedeki faktörlerin ABD ile ilişkileri çerçevesinde değerlendiriyor. ABD,
sistemi Kürtler aracılığıyla kontrol edebileceğini düşünüyor. Bu nedenle,
Kürtlerin Irak'taki nüfus oranı % 17 iken yönetimdeki ağırlığı ABD sayesinde
% 60 olarak gerçekleşmiştir. Şu anda Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı
Kürt'tür. Dolayısıyla Kürtler, ABD için istikrarın görüntüsü. ABD, kendi halkına
iyi bir şey yaptığını Kuzey Irak vasıtasıyla göstermeye çalışıyor. Diğer taraftan
da ABD'nin Türkiye ile çıkar ilişkileri var. İkisi arasında bir denge kurmaya
çalışıyor. Dolayısıyla ABD, Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyonun kendi
çıkarlarına zarar vereceğini ve dengeyi bozacağını düşünüyor.

Soru (Süleyman PEKTAŞ, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü): Konuşmalardan
Türkiye'nin yakın gelecekte açık bir tehditle karşılaşacağı izlenimi almadım.
Bu doğru mudur? ABD için asıl tehlikenin İran değil Türkiye olduğu yönünde
bazı haberler var ve Barzani vasıtasıyla Türkiye ile Suriye'nin
istikrarsızlaştırılacağı söyleniyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): ABD'deki bazı düşünce kuruluşları farklı
söylemler geliştiriyorlar. Her söylenen doğrudur diye ele alamayız. Ama
ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Türkiye ve ABD'nin Ortadoğu ya bakışı tamamen
değişmiş durumdadır. Türkiye'deki siyasetçilerin de bu politikalar konusunda
kökten bir değişiklik geçirmeye ihtiyacı vardır. Bu değişiklik bizi ABD ile karşı
karşıya da getirebilir.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Yıkıcı ve bölücü faaliyetler, Türkiye'nin
birinci öncelikli tehdididir. Terörist siyasal suçlu olamaz, terörist her yerde aynı
teröristtir. Tezkere dediğimiz şey, uluslararası hukukun verdiği bütün hakları
kullandığımızı ama diplomatik bir sonuç alamadığımızı bütün dünyaya ilan
etme anlamına gelmektedir.

Soru: 5 Kasım'daki görüşmelerde ABD ile Türkiye arasında herhangi bir
uyuşmazlık ortaya çıkarsa ve Türkiye, ABD'in şartları haricinde sınır ötesi
askeri harekata başlarsa öngörmediği tehditlerle karşılaşabilir mi?

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Türkiye'nin uluslararası hukuktan
doğan hakkı var. Eğer siz ülkenizi başka bir ülkeye saldırmak için
kullandırıyorsanız, 51. madde'ye göre, Türkiye'nin meşru savunma hakkı
doğar. 17 Ekim tezkeresi ile Türkiye iradesini ortaya koymuştur. Eğer 5 Kasım
ve sonrasındaki gelişmeler olumsuz sonuçlanırsa elbette ki bu iradenin
arkasında duracak ve ne pahasına olursa olsun söz konusu harekatı
gerçekleştirecektir.

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN): Gerçekleşmesi muhtemel olan sınır ötesi
askeri operasyonun hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri boyutu var. Bir
operasyon yapılırken nelere dikkat edilir? Öncelikle operasyondan neler
bekliyorsunuz, onu hesap edeceksiniz. İkincisi, operasyonu belirleyen etmen
coğrafyadır. Üçüncüsü, operasyonu kime karşı yapacaksınız. Dördüncüsü,
operasyonu yapacak olan devletin kendi özellikleri önemlidir. Tüm bunları göz
önünde bulundurursak, bölgesel bir operasyon yapılacağını düşünüyorum.
Benim tahminime göre, PKK, bir taktik olarak tek taraflı ateşkes ilan edecek,
kuvvetlerini Kuzey Irak'a doğru çekmeye başlayacak, böylece Türkiye'deki
tansiyon yavaş yavaş düşecek ve PKK gündemden çıkmaya başlayacaktır.
ABD ve Barzani'nin baskısıyla bunlar olacak ve sonra ABD bize şunu önerecek:
Bu meselenin çözümü için siz siyaseten bir şeyler yapın, bunun karşılığı olarak
da PKK yavaş yavaş silahlı mücadeleden vazgeçsin. AB'de ilerleme raporunda
bu yönde tavsiyelerde bulunacak. 1,5 yıl bu mesele böyle devam eder diye
düşünüyorum. 1,5 yıl sonra ABD'de seçimler var ve yeni iktidar gelecek. Yeni
iktidar gelinceye kadar bu kriz böyle yönetilecektir.

Cevap (Süleyman ŞENSOY): Kuzey Irak'taki yayınları izlediğimiz zaman
oradaki entelektüel kesimin ifade olarak Kürdistan değil Güney Kürdistan
ifadesi kullandığını görüyoruz. Doğal olarak bir ülkenin güneyi olursa kuzeyi,
doğusu ve batısı da olur. Batısı Suriye, Doğusu İran ve Kuzeyi Türkiye olmuş
oluyor. Bu bağlamda bu dört ülkenin de risk altında olduğunu ve gücüyle
doğru orantılı olarak da en büyük risk unsurunun Türkiye için olduğunu
söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Tehdit algılaması konusunda şunun
altını çizmek istiyorum: Sizin borsanız ın % 80'i yabacıların elinde ise,
bankacılığın % 42'si yabancılara geçmiş ise ve bu yabancılaşma süreci hızla
ilerliyorsa, Türkiye'de 102 milyar Dolarlık ihracatın % 45'ini yabancı firmalar
yapıyorsa (bu hiç bilinmeyen bir veridir), AB Edirne sınırınıza gelmiş ve KEİÖ
içinde elinizdeki coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorsa, Rusya tekrar Kafkaslar
ve Türk dünyasını sizin elinizden almışsa, Azerbaycan'da bile Rusça öğrenim
oranı % 35'e çıkmışsa, kuzeyinizde bile sıcak savaş ihtimali varsa, İran nükleer
güç oluyorsa, Suriye'de bir savaş söz konusuysa, Lübnan'ın kuzeyine yeni
bir saldırı söz konusuysa ve bütün bunları algılayabilirsek ne kadar büyük bir
tehdit altında olduğumuzu görebiliriz diye düşünüyorum.

Soru: Türkiye, Irak' ın işgali öncesinde  ABD'nin talep ettiği tezkereyi
geçirseydi şu anki konumu daha güçlü olur muydu?

Cevap (Dr. Ali Nihat ÖZCAN):  Kişisel olarak daha iyi veya daha kötü
olurdu diye yorum yapmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat şunu
söyleyebilirim: Kuzey Irak'ta gelişen durum bugünkü gibi Türkiye'nin aleyhine
olmazdı; biz biraz daha fazla karar verici durumda olabilirdik. Bundan sonra
Türkiye'nin yapacağı iş, bu kaotik ortamı en az hasarla atlatabilmektir. Benim
kişisel kanaatim, Türkiye'nin mücadelesi basit bir terör olayından ziyade kendi
ulusal sınırlarını muhafaza edip etmeme mücadelesidir. Dolayısıyla geçmiş
20 -25 yılda olduğu gibi bu mücadelenin bedelleri zaman zaman çok ağır
oluyor. Biz bu mücadeleyi yürütebilir miyiz? Bence bu mücadelede siz açıkça
mağlup olduğunuzu ilan edinceye kadar karşı tarafın bunu kazanması mümkün
değil. O yüzden tabii ki Türkiye'yi yönetenlerin öncelikli sorunu Türkiye'nin
toprak bütünlüğünü savunmaktır. Kanaatimce, önümüzdeki 20 - 30 yıl bu
sorunla mücadele etmeye ve bunu tartışmaya devam edeceğiz.

Cevap (Prof. Dr. Hasret ÇOMAK): Bizim devlet olarak çelişkiye
düştüğümüz bir durum var. 1 Mart 2003 tezkeresi reddedilmeden önce, ABD
ile savunma ve ekonomik alanda iş birliğine yönelik bir tezkere Meclis tarafından
kabul edilmişti. Bu kabul edilen tezkere, Türkiye'de ABD'nin kullanımında
bulunan hava ve deniz üslerinin modernizasyonu ve yeniden yapılandırılmasına
ilişkindi. Bildiğiniz gibi devletlerde istikrar esastır. Bence bizim düştüğümüz
çelişki ve hata burada. Bu tezkere de geçmemiş olsaydı, ABD ile olan
ilişkilerimizde kendimizi anlatmak ve savunmak daha kolay olurdu
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