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Giriş

Ülkeler arası ticari aktörlerden birisinin değişen ekonomik durumunun 
diğer ülkelerin de üretim ve yatırım faktörlerini doğrudan veya dolaylı ola-
rak etkileyebilme kapasitesi olarak tanımlanabilecek uluslararası bağımlılık, 
iki ülke arasında kazan-kazan ilkesine dayalı bir ilişki modelidir. Bu modelde 
önemli iki unsur pazarlık gücü ve maliyettir. 1 Dolayısıyla iki ülkeden birisi 
daha çok kazanacak ve bu fark ihtilafları artırsa da bundan kaynaklı maliyetler 
göz önüne alındığında çatışmanın uzlaşmadan daha maliyetli olacağı varsayı-
mı sonucu uzlaşma sağlanacaktır.2 Meselenin en önemli noktası ise bağımlılığı 
yüksek olan devletin uluslararası ticari ilişkilerdeki politik kararlardan her za-
man daha fazla (ve genellikle negatif) etkileneceğidir. 

Günümüzde ise uluslararası çok taraflı ticaret antlaşmalarından ziya-
de ikili ya da bölgesel ticaret antlaşmalarının imzalanmaya başlamasının en 
önemli sebebi, uluslararası bağımlılıkların artırılmak istenerek uluslararası 
güvenlik ve dengenin sağlanması ihtiyacıdır. Bu ihtiyaç her devlet için farklı 
araçlarla sağlanabileceği gibi uluslararası ekonomik bağımlılıklar da iki önem-
li teorisyen için iki farklı/zıt sonuca ulaşır.

1 Dale C. Copeland, Economic Interdependence and War, New Jersey, Princeton University 
Press, 2015.

2 Muharrem Gürkaynak ve Serhan Yalçıner, “Uluslararası Politikada Karşılıklı Bağımlılık ve 
Küreselleşme Üzerine Bir İnceleme”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 6, Sayı 23, 2009, s.73-92.
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Bu bağlamda Kant için uluslararası sistemdeki ekonomik bağımlılık gü-
nümüzün yumuşak güç eksenli ilişkilerin tesisi için önemli bir araçtır. Bunun 
aksini iddia etmenin, tarihten gelen tecrübelerle, yanlışlığı ispat edilmiştir. Zira 
Avrupa özelinde Katolik-Protestan çatışması Otuz Yıl Savaşları’na sebep ol-
muş ve bu savaştan sonra Vestfalya Antlaşmasıyla Avrupa ahengine erişilme-
ye çalışılmıştır. Yine de Savaş sonrası Fransa güçlenmiş Almanya ise Sanayi 
Devrimi, sömürgecilik arayışları, deniz hâkimiyeti, uluslararası ticaret hakları 
gibi konularda İngiltere ile Fransa’ya yetişememiştir.3 Bu rekabetin doğal bir 
sonucu olarak, temeli ekonomik hâkimiyet alanlarının paylaşılmasına dayanan 
ve milyonlarca insanın öldüğü, tarihin değiştiği dünya savaşları başlamıştır.

Buna rağmen Rousseau’ya göre4 devletlerarası bağımlılık ülkeler arası 
rekabeti artıracağı için –Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında olduğu gibi– 
çatışma ve hatta savaşlara neden olacak, bu ise her çeşit özgürlükleri azalta-
caktır. Kant için ise ülkeler arası karşılıklı ekonomik bağımlılıklar ticaret ve 
işbirliğini artıracağı için ortak çıkarların tehdit altında olmasının önlenmesi 
maksadıyla çatışmalar da önlenecek ve bu durum dolaylı ve orta vadede öz-
gürlükleri artıracaktır.5 Nye de6 Kantçı bir bakış açısıyla konuya yaklaşmış ve 
ülkeler arası ekonomik bağımlılıkların özgürlükleri artıracağından hareketle 
günümüzde bireyin değerinin de artmasına sebep olacağını ve böylece çatış-
madan uzak bir uluslararası sistemin yumuşak güç7 temelinde etkin hale gele-
ceğini savunmuştur.

Görüldüğü üzere uluslararası bağımlılığın aslında en temel hedeflerinden 
birisi güvenliktir. Güvenlik kavramı askeri, siyasi, ekonomik, toplumsal veya 
çevresel tehditlere karşı alınan –varoluşsal– önlemler bütünü iken güven(lik)
sizlik kavramıysa bu önlemlerin alınamaması (veya alınamadığının zanne-
dilmesi) halidir. Bu zannetmeden hareketle ilgili tedbirlerin siyasi maksatlar 
için kullanılması olarak özetlenebilecek güvenlikleştirme ise iki temel kavram 
üzerine şekillenir. Bunlar kurgu ve kazançtır; kim kurgulamışsa o kazançlıdır. 
Bu bağlamda bir aktörün (genel olarak devletin) herhangi bir konuda çıkarla-
rını/kazançlarını artırabilmek için güvenliği kurgulamasına ya da var olan bir 
3 Andrew Linklater, The Transformation of Political  Community Ethical  Foundations  of  the 

Post-Westphalian  Era, Cambridge, Polity  Press, 1998.
4 Alfred Cobban, Rousseau and the Modern State, Archon Books, North Haven, 1969, s. 106.
5 Immanuel Kant, Toward Perpetual Peace and Other Writings on Politics, Peace,and History 

(Edited and with an Introduction by Pauline Kleingeld), Yale University Press, New Haven, 
2006; Seyla Benhabib, Another Cosmopolitanism, Oxford University Press, Oxford, 2006.

6 Robert O. Keohane, Joseph S. Nye Jr., Power & Interdependence (4th Edition), London, 
Pearson Press, 2012, s. 216 vd.

7 Sert ve yumuşak gücün tanımları ve birbirleri arasındaki ilişki için bkz. Ernest Wilson, “Hard 
Power, Soft Power, Smart Power”, The Annals of the American Academy of Political and 
Social Science, 616 (1), 2008, s. 110-124.
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kurguyu kendi bünyesinde revize ederek bunu bir güvenlik (dolayısıyla bir 
varoluş) sorunu haline getirmesine güvenlikleştirme denir.8 Bu siyasi pratik 
günümüzde daha çok din, etnik kimlik ve toplumsal cinsiyet kavramları üze-
rinden kurgulanmaktadır. Güvenlikleştirmenin en önemli avantajı ise güvenlik 
(tedbirleri) arttığında güvensizliğin azalacağına olan yaygın inançtır. Artan 
güvenlik ise azalan özgürlüklere sebep olur. Fakat tüm bu kavramlar tehdit 
algılamasının az ya da çok olması ile ilgili bir kurmacadan ibarettir. 

Bu verilerden hareketle Asya-Pasifik özelinde kurulan ekonomik ittifak-
ların iki farklı amacı vardır. Bunlardan ilki negatif olarak güvenlikleştirme ile 
ilgilidir. Buna göre karşıdaki düşmanın/rakibin sert güç kullanması sağlanarak 
hamle yapması ve ezilmesi/boyun eğmesi amaçlanmış olabilir. Diğer amaç ise 
karşıdaki düşman/rakip yumuşak güç unsurlarıyla etkisizleştirilerek Batının 
hegemonyası devam eder. Amaçların ikisinde de karşıda bir rakip ve dolaylı 
olarak bir düşman vardır. Ayrıca bu aktör her ne şekilde olursa olsun dengelen-
meli ve Batı medeniyet ve ekonomisi korunmalıdır.

Bu noktalardan hareketle çalışmanın temel hipotezi, uluslararası ekono-
mik bağımlılıkların artmasıyla çatışmaların azalacağı bulgusu üzerine bina 
edilmiştir. Fakat bu hipotezin önemli bir ayrıntısı vardır: ötekini sömüren, yok 
sayan, önemsemeyen, ben merkezli, sıfır toplam kazançlı, vahşi kapitalizmin 
dünyadaki diğer ülkeler için en önemli gaye olmadığının bilinmesi gerekir. 
Zira ülkeler için güvenlik, kültür ve din, ekonomiden daha önemli hatta kutsal 
hedefleri içinde barındırmaktadır. 

Uluslararası ticaretin günümüzün en önemli çatışma çıkaran ya da önle-
yen bir fenomeni olmasından hareketle bu çalışmanın amacı Transatlantik ve 
Pasifik Ticaret ve Yatırım Ortakları’nın nasıl ehlîleştirilebileceğini tartışmak 
ve çözüm önerileri ortaya koymaktır. Ayrıca ülkemizin bu antlaşmalardan nasıl 
etkileneceği literatürde tartışılmış olsa da bu çalışmada Türkiye’nin uluslara-
rası güvenlik bağlamında etkilenme kapasitesi de tartışılacaktır. Bu hedefler 
çerçevesinde çalışmada ilk olarak küresel ölçekte üç büyük uluslararası ticaret 
antlaşmaları incelenecek, ardından bu antlaşmalarda kümülatif olarak ötelen-
miş devletlerin ekonomik ve siyasi pratikleriyle ilgili öngörülerde bulunulacak 
ve son olarak kapitalizm odaklı uluslararası siyasetin hangi sonuçları beslediği 
tartışılacaktır.

Bu çalışmanın en temel amacı ise ilgili literatürün zenginleştirilerek ge-
lecekle ilgili politik vizyonun yordanmasına yardımcı olmaktır. Zira bilimde 
ilerleme sadece ve sadece doğru ve mantıklı bulgu ve bilgilerin istif edilmesiy-
le değil yanlış bilgi ve bulguların tespit edilerek literatürden temizlenmesi ile 

8 Benzer bilgiler için bkz. Ole Waever, “Securitisation  and  Desecuritisation”, Ronnie D. 
Lipschutz (der.), On Security, New York, Columbia University Press, 1995, ss. 46-86.
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gerçekleşir.9 Yöntemsel açıdan Asya-Pasifik bölgesindeki çatışma ihtimalleri-
nin geçerliğiyse ancak ve ancak yapılacak bilimsel araştırmalarla mümkündür. 
Bu bağlamda tümdengelimci bir yaklaşım çerçevesinde yapılacak nicel; ve 
tümevarımcı bir yaklaşım çerçevesinde yapılacak nitel araştırmaların katkıla-
rıyla Asya-Pasifikle ilgili literatür güçlendirilmeli ve Türkiye de bu literatürü 
en optimum şekilde kullanmalıdır.

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC)

Kuruluşunu Soğuk Savaşın sonlarında -1989 yılında- gerçekleştiren 
APEC, Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik bir forum temelinde kurulmuş, 
üyelerinin dünya ekonomisinin % 60’ını, dünya nüfusunun % 40’ını ve dünya 
ticaretinin % 45’ini temsil ettiği bir yapıdır.10 Dört kıta üzerine yayılmış ör-
güt Asya-Pasifik bölgesinde sürdürülebilir, serbest, açık ticaret ve yatırımın 
teşviki, korunup kollanması ile üyeler arasında ekonomik bir entegrasyonun 
sağlanmasını hedefleyen önemli bir ekonomik güçtür. 

Örgütün en önemli özelliği ABD’nin dünya hegemonyasının sağlanma-
sında kendine en önemli rakip olarak gördüğü iki büyük güç olan Rusya ve Çin 
ile –en azından– ekonomik tabanda anlaştığı gerçeğidir. Fakat bu anlaşmanın 
etkisi oldukça sığdır. Zira örgütün kurulmasından günümüze dünya çatışmaları 
(Ruanda, Bosna, Kosova, Dağlık Karabağ, Ukrayna, Gürcistan, Kırım, Doğu 
Türkistan, Irak, Suriye gibi) göz önüne alındığında APEC’in güvenlik konu-
sunda etkin bir örgüt olmadığı ortadadır.

Tablo 1: APEC Üye Ülkeleri

9 Karl Popper, Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, Oxford, Clarendon Press, 
Revised 1979.

10  The World Bank’s Open Data, http://datacatalog.worldbank.org/#Tables, 2016.



69Yrd. Doç. Dr. Onur OKYAR

Trans Pasifik Ortaklığı

Dünya Ticaret Örgütü’nün organizasyonunda sürdürülen ve müzakere 
edilen Doha Turlarındaki tıkanıklıklara bir çözüm olarak Trans Pasifik Ortak-
lığı (TPP) kurulmuştur. Bu örgütteki taraf ülkeler11 küresel gayrisafi hâsıla-
nın % 40’nı ve uluslararası ticaretin % 35’ini oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla 
antlaşma, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’ndan önce (TTIP), dünya 
ticaret tarihinde gerçekleştirilmiş en kapsamlı ekonomik ve hatta siyasi antlaş-
ma hükmündedir.12 

Tablo 2: Trans Pasifik Ortaklığı Üye Ülkeleri

Antlaşmanın ekonomik karakteri baskın olsa da bunun jeopolitik hedefli 
bir yapılanma olduğu dikkatten kaçmamalıdır. Bu bağlamda ABD’nin potan-
siyel müşterilerinin % 95’ten fazlasının sınırları dışında yaşadığı ve Çin gibi 
ülkelerin küresel ekonominin kurallarını yazmaması, aksine Amerika’nın ken-
di ürünlerine yeni pazarlar açarak bu kuralları yazması gerektiğini belirtme-
si bu antlaşmanın hedefinin Çin’i sınırlamak olduğunu göstermektedir.13 Bu 
yorumdan çıkan en önemli olgu ise ABD’nin içinde bulunduğumuz yüzyılda 
da küresel ticaretin yekta düzenleme mercii olarak kalma istek ve pratiğini 
açıkça ortaya koyduğu gerçeğidir. Ayrıca birbirlerinden çok farklı çıkar ve 
vizyona sahip ülkelerin bir çatı altında birleşmesi için ABD’nin uyguladığı 
11 Antlaşma 4 Ekim 2015 tarihinde ABD, Japonya, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Meksika, 

Şili, Singapur, Brunei, Vietnam, Peru ve Malezya ekonomi bakanları arasında imzalanmıştır.
12 Matthew P. Goodman ve Scott Miller, “The Trans-Pacific Partnership Negotiations 

Conclude”, CSIS Report, 7 Ekim 2015.
13 The White House, Statement by the President on the Trans-Pacific Partnership,  https://www.

whitehouse.gov/the-press-office/2015/10/05/statement-president-trans-pacific-partnership, 
5 Ekim 2015.
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taviz ve vaatlerin de ayrı bir çalışma olarak araştırılması ve bu birleşmenin tek 
etkeninin Çin tehdidi olmadığının ortaya konulması da gerekmektedir. Zira 
ABD, Asya-Pasifik bölgesini hem ekonomik büyüme için bir platform hem 
de müttefiklerle olan ilişkilerin sağlamlaştırılması için bir liderlik aracı olarak 
görmektedir. 

Buna paralel olarak ABD, TPP aracılığıyla kapitalizm dışındaki ekono-
mik ve siyasi modelleri de ötekileyebilecektir. Zira örgütün amaçları arasında 
insan haklarını destekleyecek argümanlar olsa da özellikle Rusya ve Çin’i ra-
hatsız edecek doneler de mevcuttur. Bu bağlamda insan haklarının korunması, 
kalkınmanın desteklenmesi, iyi yönetimlerin güçlendirilmesi, devlete ait şir-
ketlerin rekabet şartlarının sağlanması, dijital ticaretin teşviki, gümrük düzen-
lemeleri, işçi haklarının ve çevrenin korunması, gıda güvenliğinin sağlanması, 
ücretsiz ve açık internetin yaygınlaştırılması örgütün temel hedefleridir.14

ABD Başkanı Obama, ikinci kez seçilmesinin ardından ilk yurtdışı gezi-
sini Çin’in çevrelenerek dengelenmesi amacıyla Tayland, Burma ve Kamboç-
ya’ya yapmış ve bu gezi sonucunda ABD’nin 21. yüzyıldaki dış politika mer-
kezinin Asya-Pasifik olduğu resmen ilan edilmiştir.15 Özellikle Ortadoğu’dan 
istediğini tam olarak alamayan ABD için ekonomik fırsatlar başta olmak üze-
re Asya-Pasifik bakir bir coğrafyadır. Bu bağlamda TPP Antlaşması sadece 
ekonomik olmayıp, özellikle ABD için, Asya-Pasifikteki pivot stratejisinin16 
hem dış politika hem de jeopolitik bir bileşenidir. Ayrıca TPP’nin ayrımcı bir 
antlaşma olduğu işgücü, çevre, fikri mülkiyet, pazar gibi konularda Çin, Hin-
distan, Endonezya gibi bölgesel ekonomilere zarar vereceği ve kıtayı ikiye bö-
leceği açıktır.17

ABD’nin ekonomik ve siyasi olarak TPP’yi çevreleme politikasının bir 
aracı olarak kullanmasına karşılık Çin, TPP antlaşmasına karşı olduğunu ve 
bu örgüte karşı kendi ticaret antlaşmalarını çeşitlendireceğini açıklamıştır.18 

14 Bkz. The Office of the U.S. Trade Representative, https://ustr.gov/tpp/, 2016
15 Hillary Clinton, America’s Pacific Century, http://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-

pacific-century/, 11 Ekim 2011.
16 Richard C. Bush III, “The Response of China’s Neighbors to the U.S. “Pivot” to Asia”, 

Brookings, http://www.brookings.edu/research/speeches/2012/01/31-us-pivot-bush, 31 Ocak 
2012.

17 Ann Capling ve John Ravenhill “Symposium: Australia–US Economic Relations and the 
Regional Balance of PowerAustralia, the United States and the Trans-Pacific Partnership: 
Diverging Interests and Unintended Consequences”, Australian Journal of Political Science, 
48(2), 2013, s. 184-196.

18  Larry Catá Backer, “The Trans-Pacific Partnership: Japan, China, the U.S., and the Emerging 
Shape of a New World Trade Regulatory Order”, Washington University Global Studies Law 
Review, 13(1), 2014, s. 49-81.
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Rusya ise bu antlaşmanın kendisini daha çok ekonomik olarak izole edeceğini 
ve sonuçta bölgesel ekonomik işbirlikleri ile ABD’nin en kazançlı çıkacağı bir 
ABD girişimi olarak yorumlamaktadır.19

Sonuç olarak bu ortaklığın sebebi Çin’in uluslararası sistemdeki artan 
ekonomik, Rusya’nın ise artan askeri gücüdür. Böylelikle uluslararası ticaret 
alanında dünyadaki en önemli öteki aktörler çevrelenerek/dengelenerek diğer-
leriyle olan ekonomik bağımlılıkların artırılması amaçlanmıştır. 

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı

Dünya ticaretinin yönetiminin sağlanabilmesi için İkinci Dünya Savaşı’n-
dan sonra, 1947’den 1995’e kadar, Bretton Woods sistemi ile dış ticaret tarife 
ve kotaları belirlenmiştir. 1995’te ise Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), uluslarara-
sı ticaretin serbestleştirilmesi, anlaşmazlıkların hukuki bir zeminde çözülme-
si maksatlarıyla kurulmuştur. Dolayısıyla dünya ticaretinin hem yürütülmesi 
hem de denetimi bu örgüt üzerinden gerçekleştiği için DTÖ küresel ekonomik 
yönetişimi belirleyen en önemli uluslararası aktörler arasında yerini almıştır.20 
Bu örgütün ABD önderliğinde var olmasının temel sebebi ise komünist Sov-
yetlerin yıkılarak kapitalizmin mutlak galibiyetini ilan etmesinde yatmaktadır. 
Fakat bu noktada DTÖ kendi içinde çelişmektedir; zira sistemin temel ilkesi 
üyeler arasında ayırımcılık yapılmamasıdır.21 Bu bağlamda üyeler arasındaki 
ayrımcılık ekonomik ilişkileri kapsayabileceği gibi ilgili ülkelerin siyasi rejim-
lerinin ötekilenmesi şeklinde de olabilir.

Söz konusu ayrımcılığın bertaraf edilmesi hedefi ve uluslararası kalkınma 
gündemiyle Katar’ın başkenti Doha’da 2001 yılında gerçekleştirilen DTÖ IV. 
Bakanlar Konferansı’nda alınan kararla başlatılan çok taraflı ticaret müzake-
releri günümüzde de devam etmektedir. Fakat bu müzakerelerde, 2008 yılında 
yaşanan küresel ekonomik ve finansal kriz nedeniyle herhangi bir ilerleme ya-
şanmamış; DTÖ, uluslararası arenada kriz döneminde “korumacılık” ile müca-
dele konusunda üstlendiği rol ile anılır hale gelmiştir.22 Dolayısıyla DTÖ’nün 

19 Jan Teresiński, What the Trans-Pacific Partnership means for Russia, http://www.russia-
direct.org/opinion/what-trans-pacific-partnership-means-russia, 25 Mayıs 2015.

20 Sait Akman ve Şahin Yaman, “Dünya Ticaret Örgütü Doha Turu Çok Taraflı Ticaret 
Müzakereleri ve Türkiye”, TEPAV Raporu, Aralık 2008.

21 Ayrıntılı bilgi için bkz. The World Trade Organization, Understanding The WTO: Principles of 
the trading system,  https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm, 2016.

22 Bkz. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Doha 
Kalkınma Gündemi Müzakerelerinde Son Durum, http://www.ekonomi.gov.tr/portal/
content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web/D%C4%B1%C5%9F%20
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Doha görüşmelerinde yaşanan tıkanıklığın temel olarak iki sebebi vardır: ül-
keler arası ticaretin liberalleşmesinin isten(e)memesi, ikincisi ise kalkınmakta 
olan ülkelerin desteklenmesinin pratize edilememesidir. Bu noktadan hareket-
le aslında AB ve ABD’nin Doha turunun askıya alınmasında önemli paya sahip 
olduklarını ve kendilerinden beklenen liderlik rollerini yerine getirmediklerini 
söylemek mümkündür.23

Bu tarihi ve etik sorumluluğa ve dünyanın geri kalanına rağmen AB 
ve ABD, 13 Şubat 2013 tarihinde Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklı-
ğı (TTIP) kurulabilmesi için müzakerelerin başlatılması kararını en üst siyasi 
seviyede kabul etmişlerdir.24 Ötekilere rağmen liberalleşemeyen uluslararası 
ticaretin, en azından, AB ve ABD gibi dünyanın en büyük iki ekonomisi ara-
sında çözülmesi mantığı üzerine şekillenmiş olan ve uluslararası ticareti dünya 
çapında belirleyecek olan Trans Atlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı antlaş-
ması en geç 2017’de imzalanacaktır. 

Tablo 3: TTIP Üye Ülkeleri

%C4%B0li%C5%9Fkiler/%C3%87ok%20Tarafl%C4%B1%20B%C3%B6lgesel%20
%C4%B0li%C5%9Fkiler/ekler/DT%C3%96/03.Doha%20Kalk%C4%B1nma%20
G%C3%BCndemi.doc?lve, 2016.

23  Mustafa Özcan, Dünya Ticaret Örgütü Doha Kalkınma Turu Müzakerelerini Ne Durdurdu? 
Tarih Tekerrürden Mi İbarettir?, http://www.mfa.gov.tr/dunya-ticaret-orgutu-doha-
kalkinma-turu-muzakerelerini-ne-durdurdu_-tarih-tekerrurden-mi-ibarettir_.tr.mfa, 2016.

24  Avrupa Komisyonu MEMO 13/94, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_
en.htm, 13 Şubat 2013.
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Buna paralel olarak bu iki önemli aktörün de dış ticaret ilişkilerinin çeşit-
liliği önemli bir konudur. Zira bu çeşitlilik içerisinde ötekilerin olup olmaması 
(başta Çin ve Rusya) rekabet ve çatışma potansiyelini de doğrudan etkileye-
cektir. Bu bağlamda AB’nin 2013 yılı verilerine göre ihracat faaliyeti sırasıyla; 
Amerika Birleşik Devletleri (% 17,1), Çin (% 8,5), İsviçre (% 7,8), Rusya (% 
7,2) ve Türkiye (% 4,4) iledir. Dolayısıyla AB aslında ötekilere atfen dengeli 
bir ihracat rejimi benimsemiştir. İthalatında da bu denge sağlanmıştır; Çin (% 
16,1), Amerika Birleşik Devletleri (% 11,4), Rusya (% 11), İsviçre (% 5,9) ve 
Norveç’tir (% 4,3).25

ABD’nin dış ticaretinde Çin’in baskın ekonomik gücünün etkisini görmek 
mümkün iken ötekilere karşı bir tavır söz konusudur. Bu bağlamda ABD’nin 
2014 yılı ihracat verileri; Kanada (% 19,2), Meksika (% 14,8), Çin (% 7,6), 
Japonya (% 4,1) ve ithalat verileri; Çin (% 19,9), Kanada (% 14,8), Meksika 
(% 12,5), Japonya (% 5,7) ve Almanya’dır (% 5,3).26

Ötekiler ve Uluslararası Ticaret

TTIP ve TPP dâhil uluslararası ticaretle ilgili yapılan antlaşmaların hari-
talanmış hali aşağıdaki gibidir. 

Tablo 4: Yüksek Kapasiteli Uluslararası Ticaret Antlaşmaları Tarafları

25  Bkz. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/, 2016.
26  Ibid. 2016.



74 Trans Pasifik Ortaklığı, Asya Ülkeleri ve Türkiye

Bu haritadan hareketle ABD ve AB’den sonra dünya ticaretinde en çok 
söz sahibi ülkelerden olan Çin ve Rusya gibi “öteki” ülkelerin çıkarları ve 
uluslararası arenadaki varlıkları yok sayılmıştır.27 Bu iki ülkeyi kapsayıcı ola-
rak APEC imzalanmış olsa da TPP ve TTIP antlaşmalarının etkisi bunu berta-
raf etmektedir.28 Ayrıca TTIP’nin imzalandığı andan itibaren G20 içerisinde 
bulunan Arjantin, Brezilya, Endonezya, Meksika ve Suudi Arabistan gibi ül-
kelerin yanında AB üyesi olmayan İsviçre, Norveç gibi ülkeler doğrudan ve 
negatif etkileneceklerdir; zira tüm bu devletler için hem ABD hem de AB en 
önemli dış ticaret ortaklarıdırlar. Bununla birlikte haritada rengi olmayan ve 
çatışma potansiyeline en çok sahip bölge Ortadoğu ve ardından Afrika kıta-
sıdır. Bu iki bölgenin –başta enerji olmak üzere– yerel kaynakları tüm Batı 
medeniyeti tarafından kullanılırken hiçbir ekonomik antlaşmada yer almama-
ları –Avrupa’nın Suriye krizinde yaşanan göçmen politikası hezimetinde de 
olduğu gibi– Batının ikircikli dış politikasının da bir sonucudur.

Buna paralel olarak TTIP’nin kozmopolitanizmin önünü açabilecek pra-
tiklere imkân tanıması (ülkeler arası serbest dolaşımın artması, yüksek verim-
li ticaret merkezlerinin kurulması vb.) gibi pozitif sonuç doğuracak pratikler 
yaşanabilirse de lobiciliğin ve çok uluslu şirketlerin gücünün daha da artması 
ve daha önemlisi –Rousseau’dan hareketle– uluslararası rekabetin çatışmaya 
sebep olma ihtimali sonucunda uluslararası güvenliğin zarar göreceği ihtimal-
leri dikkate alınmalıdır. Özellikle bu antlaşma ile ekonomik NATO’nun oluş-
turulacağı eleştirisi de uluslararası güvenlik alanında önemli bir ötekileşme 
sebebidir.29 

Konunun ülkemize bakan yanı ise iç açıcı değildir. Türkiye, uluslararası 
ticaretin en sert biçimde yeniden şekillendiği bu dönemdeki fırsatları kaçır-
mamak, en azından mevcut durumunu muhafaza edebilmek, ayrıca AB ile im-
zalanan ve henüz revize edilmeyen Gümrük Birliği Antlaşması’nın olumsuz 
etkilerini bertaraf etmek için TTIP’ye taraf olmayı istemektedir. Bu kapsamda 
AB ile Gümrük Birliği’nin revize/konsolide edilmesi çalışmaları ABD ile ise 
2013 yılından itibaren Üst Düzey Komite toplantıları yapılmaktadır.

Tüm bu uğraşlara rağmen TTIP’nin imzalanması ve yürürlüğe girme-
si sonucundaysa Türk ekonomisinde 20 milyar dolarlık kayıp yaşanacak ve 
100 bine yakın kişi işsiz kalacaktır. Türkiye kısa vadede gelir ve istihdamda 

27 Hindistan, Kanada, Japonya, G. Kore, Avustralya,  G. Afrika gibi Batıya entegre olmuş 
ülkeler ise Batı tarafında sayılmışlardır.

28 Emma Graham-Harrison, China and Russia: The World’s New Superpower Axis?, http://
www.theguardian.com/world/2015/jul/07/china-russia-superpower-axis, 7 Temmuz 2015.

29 Aslı Ay, “TTIP: An Economic Nato In Formation”, Turkish Policy Quarterly, 13(2), 2014, s. 
111-118.
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önemli kayba uğrayacak, Avrupa pazarlarında ABD şirketleri ile rekabet etmek 
zorunda kalacağı için dezavantajlı duruma düşecektir.30 Antlaşma sonucunda 
Türkiye ekonomisi % 2,5 küçülecektir.31 Orta vadedeyse Türkiye, büyümenin 
yavaşlaması sonucu, 2023 yılına kadar ilk 10 küresel ekonominin içerisinde 
yer alamayacaktır. Uzun dönemde ise batılı liberal sistemin dışında edilgen bir 
yapıda varlığını korumaya çalışacaktır.32

Türkiye’nin TTIP’ye üye olması gerektiğiyle ilgili önemli argümanları 
vardır. Başta Türkiye, (Rusya dâhil) Avrupa’nın 7. dünyanın ise 17. büyük eko-
nomisi olup batılı liberal ekonomiye entegredir. Ayrıca Türkiye’nin GSYH’nin 
yüzde 50’sini dış ticaret oluşturmaktadır. 2012 yılı itibariyle Türkiye, Japonya 
ve Brezilya’nın önünde, AB’nin 6. büyük ticaret ortağıdır. Türk sermayesinin 
üçte ikisi AB ve ABD içerisinde olup Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatı-
rımların % 70’i de AB ve ABD merkezlidir. Bu ekonomik verilerden ayrı ola-
rak Türkiye, Batının sabit ve istikrarlı müttefikidir. Ayrıca Türkiye’nin ABD 
ve AB ile ekonomik ilişkilerini derinleştirmesi; Ortadoğu’daki çatışmaların 
dindirilmesi, nükleer müzakerelerden –kendine göre– başarıyla çıkan İran’ın 
dengelenmesi ve mezhep savaşlarının önlenmesi için önemli sonuçlara gebe-
dir. Bununla birlikte Türk toplumunun bazı kesimlerinde yaygın anti-Ameri-
kancılık etkisini yitirecek, Kıbrıs gibi AB ve Türkiye arasındaki uzun süreli 
sorunların çözümü de ivme kazanacaktır.

Meselenin küresel boyuttaki en önemli aktörü ise Rusya ve özellikle 
Çin’dir. Bu ülkelerin en azından iki antlaşmadan birine dâhil edilmesi ulusla-
rarası güvenliği olumlu etkileyecek önemli bir hamledir. Bu bağlamda yapılan 
çalışmalara göre özellikle Çin’in en azından TPP’ye dâhil olmasının olumlu 
etkileri, TTIP’nin olumsuz etkilerini bertaraf etmektedir.33 

30 Gabriel Felbermayr vd. Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): Who 
benefits from a free trade deal?, http://www.bfna.org/sites/default/files/TTIP-GED%20
study%2017June%202013.pdf, 2013.

31 Kemal Kirişci, “Turkey and the Transatlantic Trade and Investment Partnership: Boosting 
the Model Partnership with the United States,” Brookings Institute Turkey Project Policy 
Paper No. 2, September 2013, http://www.brookings.edu/research/papers/2013/09/turkey-
transatlantic-trade-and-investment-partnership-kirisci

32 Ay, TTIP…, 2014.
33 Buhara Aslan vd. A Computable General Equilibrium Analysis of Transatlantic Trade and  

Investment Partnership and Trans-Pacific Partnership on Chinese  Economy, September 
2015,Working Paper No: 15/23, http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/bbcfd28e-3110-
43be-be51-026bb16ab31e/wp1523.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPA
CEbbcfd28e-3110-43be-be51-026bb16ab31e.
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Sonuç

Küresel seviyede uluslararası ekonomik bağımlılıklardan kaynaklı öte-
kilikler, ülkeler/örgütler arası yapılan ayrımcı antlaşmaların etkisiyle, daha da 
derinleşmektedir.  Her ne şekilde olursa olsun hiçbir antlaşmaya üye olamayan 
Türkiye ise bu konuda en önemli coğrafyada bulunmaktadır. Türkiye olarak 
bu sorunun önüne geçilebilmesi için AB Parlamentosu ve ABD Kongresi mer-
kezli lobicilik çalışmalarına hız verilmesi gerekmektedir. Lobicilik konusunda 
iki önemli aktör olan Ermeni ve Yahudi lobilerinin muhtemel olumsuz etkileri-
ne karşın Türkiye’nin başarılı olabilmesi içinse Avustralya, Meksika, Norveç, 
Güney Kore, Kanada ve İsviçre gibi TTIP dışındaki ülkelerle bir lobicilik ko-
alisyonu kurulmalıdır.

Fakat bu çabalardan hiçbir sonuç alınamayacaktır. Zira uluslararası eko-
nomik bağımlılıklar, en optimist olarak dahi, çatışmayı önlemek amacıyla 
kurulmuş olsa bile Batı ile ötekiler arasında medeniyet ve hakimiyet algıla-
malarında farklılıklar vardır. Rusya sert güç bağlamında çok güvendiği askeri 
gücüne dayanarak hegemon adayı olmak istemekte ve kendi bölgesinin güven-
liğini tehdit edecek ekonomik veya siyasi güvenlikleştirme pratiklerine sert 
güçle yanıt vereceğini Kırım, Gürcistan, Ukrayna ve Suriye krizlerinde gös-
termektedir. Çin ise uluslararası ilişkilerde, özellikle Sovyetlerin yıkılmasın-
dan itibaren, Batı ile uyumlu bir dış politika yürütmektedir. Fakat Rusya için 
güvenlik kutsal bir fenomen olduğu gibi Çin’in de dış politikada iki önemli 
kutsalı vardır. Bunlar Afrika’daki ekonomik yatırımları ve tarihi kültürüdür. 
Bu bağlamda söz konusu ekonomik antlaşmalardan Çin’in ötelenmesi hem 
Afrika’daki ekonomik çıkarlarına ket vuracak hem de Asya-Pasifik’teki ABD 
hegemonyası nedeniyle kültürel bakiyesi tehdit altına girecektir. Kurumsallaş-
mış bir demokrasinin olmayışı, refah ve eğitim eksikliği, mezhebi düşmanlık-
lar gibi sebeplerle başını kaldıramayan Ortadoğu coğrafyası ise –aynı şartlar 
altında– her zaman kaybetmeye mahkûmdur.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında olduğu gibi ekonomik ve siyasi 
ötekiliklerin günümüzde de TTIP ve TPP gibi küresel ölçekteki antlaşmalar-
la desteklenmesi tarihin tekerrürünün yaklaştığının habercisidir. Dolayısıyla 
yeniden tecrübe edileceği ihtimal dâhilinde olması gereken üçüncü bir dün-
ya savaşı bu antlaşmaların Kant’çı bir bakış açısıyla mı yoksa Rousseau’cu 
bir bakış açısıyla mı çözüleceği sorusunun cevabında saklıdır. Türkiye ise en 
kötüsüne hazırlıklı olmalı ve muhtemel bir savaştan önce iç ve dış istikrarını/
kurumsallaşmasını sağlamlaştırmalı, Yurtta Sulh Cihanda Sulh ifadesinin esas 
maksadı olan sert güçten taraf olmamayı benimsemeli ve fırtınadan en az zarar 
ile çıkmayı hedeflemelidir.
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