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Baflbakan Abdullah Badawi, 2004’ün Haziran ay›nda Malezya Büyükelçi-
leri Konferans›’nda yapt›¤› konuflmada, Malezya D›fl Politikas›’n›n (MDP)
amaç ve içeri¤inin daima ulusal ç›karlar› korumak oldu¤unu, gelecekte de
böyle olaca¤›n› ve Malezya’n›n ihraç edecek ideolojisinin ve dünyan›n her-
hangi bir yerinde gerçeklefltirmek istedi¤i gizli bir gündeminin olmad›¤›n› ifa-
de etmifltir. Badawi, MDP’nin tek amac›n›n istikrar ve bar›fl çerçevesinde, böl-
gesel ve uluslararas› bir ortam yaratmak oldu¤unu da sözlerine eklemifl1 ve bu-
nun yan› s›ra Malezya’n›n kendi ad›na ulusal ç›karlar›n› koruma konusunda
ba¤›ms›z ve ba¤lant›s›z bir d›fl politika uygulamay› sürdürmesi gerekti¤i
önemle vurgulanm›flt›r. 

Baflbakan, MDP’nin içinde hareket edilmesi gereken çerçevenin ayr›nt›l›
aç›klamas›n› ise 31 Mart 2006 tarihinde Ulusal Parlamento’daki konuflmas›n-
da yapm›flt›r. Baflbakan, “dünya, geçmiflte tecrübe etti¤imizden daha farkl›d›r
ve farkl› olmaya da devam edecektir. Kimse yükselen petrol fiyatlar›n›n etki-
sinden kendisini koruyamam›fl, yat›r›m ve ifl imkânlar› için rekabet daha da
yo¤unlaflm›flt›r. Çin ve Hindistan’›n yan› s›ra di¤er Asya ülkeleri de ciddi bir
biçimde kalk›n›yorlar. Serbest bir ekonomiye sahip olan Malezya, özellikle
uluslararas› iletiflim teknolojileri ça¤›nda bu rekabetçi ortamdan soyutlanm›fl
de¤ildir.2

Baflbakana göre, ekonomik büyüme ayr›lmaz bir flekilde d›fl etkenlere ba¤-
l›d›r. Bu nedenden ötürü, bizim d›fl politikam›z ulusal misyonumuz için en uy-
gun yararlar› sa¤layacakt›r. Bizler de 9. Malezya Kalk›nma Plan›’n›n (9. MP)
amaçlar›n› gerçeklefltirmeye yönelik en uygun d›fl ortam› sa¤lamak için çaba
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sarf ederek bölgemizde ve ötesinde iflbirli¤i, bar›fl ve istikrar›n güçlenmesi için
çal›flaca¤›z. Çünkü bunlar olmadan zenginleflmemiz mümkün de¤ildir. Yeni
pazarlar bulmak, ihrac›n› yapt›¤›m›z ürünlerimizi daha fazla teflvik etmek, ya-
t›r›m çekmek ve turizm faliyetlerini artt›rmak için kararl› inisiyatifler kullana-
ca¤›z. Ç›kar›m›za en uygun olan ikili ve bölgesel ticaret antlaflmalar› yapaca-
¤›z. Bu amaçlara ulaflma konusunda yurt d›fl›nda ç›karlar›m›z› temsil etmek ve
korumakla yükümlü kurumlar›n da kapasitelerini artt›raca¤›z.”3

Bu makale, 9. MP’nin amac›na uygun olarak, Malezya ve Türkiye iliflkile-
rindeki potensiyeli araflt›racakt›r. Bu tart›flmaya bir girifl olarak, MDP yöne-
limlerinin alt›nda yatan stratejilere göz at›lacak ve bu stratejilerin uygulanma-
s›nda ortaya ç›kacak belli bafll› sorunlar tart›fl›lacakt›r. 

MMaalleezzyyaa  DD››flfl  PPoolliittiikkaass››    ((MMDDPP))

Henry Kissenger’a göre “devlet adamlar›, çeflitli etkilerce k›s›tlan›rlar.
Bunlar; di¤er devletlerin gücü, politikalar› ve uygulamalar›d›r. Yerel k›s›tla-
malar; kamuoyundan, hükümetlerin tutumlar›na ve bürokrasilerine kadar uza-
n›r.”4 Yani devletlerin d›fl politikalar› öncelikle yerel ve uluslararas› etmenler
taraf›ndan belirlenir. Malezya’da bu iki etmen grubundan kaçamam›flt›r. Bars-
ton’a göre, bu etmenler “co¤rafi konum, tarihsel geçmifl, kültür, organizasyon,
sivil toplumun geliflmifllik düzeyi, yerel istikrar durumu, ekonomik durum ve
liderlik etkileri yerel etmenlerdendir. Uluslararas› etmenler ise uluslararas› sis-
temin yap›sal özellikleri, yani fliddete baflvurma s›kl›¤›, yerel ve bölgesel ilifl-
kilerin do¤as› ve durumu, uluslararas› para hareketleri, komflular›n veya güç-
lü devletlerin politikalar› ve uluslararas› örgütlerin faaliyetleri” fleklinde özet-
lenebilir.5

Barston’un yukar›daki önermesinde yer alan unsurlar, Malezya’n›n d›fl po-
litika stratejileri ve e¤ilimlerinin görüntüsünü flekillendirmifltir. Bu nedenle,
Malezya gibi geliflmekte olan ülkeler için d›fl politikan›n ço¤u zaman ülkenin
olumlu imaj›n› yurtd›fl›na yans›tmak ve yurt içinde siyasi hedeflere ulaflma ko-
nusunda etkili ve uygun bir araç oldu¤u do¤rudur. Bu noktada, Shanti Nair’in
de belirtti¤i gibi d›fl politikan›n, yerel politikan›n bir arac› olmas› gerçe¤i, Ma-
lezya gibi küçük fakat h›zla geliflen ülkelerin, uluslararas› toplumla iliflki kur-
ma yollar›n› anlamakta önem arz etmektedir.”6 Yukarda bahsedilen de¤iflken-
ler, ülkelerin d›fl politika yaparken karfl›laflm›fl olduklar› etmenlerdir. Bundan
dolay›, Malezya’n›n ilk y›llar›ndan itibaren d›fl politikas›n› belirleyen bu araç-
la u¤rafla geldi¤i bir gerçektir. Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak ve Tun
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Hussein Onn liderli¤indeki söz konusu dönem, d›fl politika yönelimlerinde
“fazla iddial› muhafakazarl›k” olarak tan›mlanm›flt›r. Bu dönemlerin k›sa bir
özeti ayd›nlat›c› olacakt›r. 

Tunku döneminde komünizmi çevreleme politikas› ve yerel komünist is-
yanc›lara karfl› mücadeleye destek verecek bir siyasete ihtiyaç duyulmufltur.
Ayr›ca bu dönem ba¤lant›s›zl›k ve tarafs›zl›¤a do¤ru yönelmelerin oldu¤u bir
dönem olmufltur. Razak ise d›fl politika ve strateji aras›ndaki bu evlili¤i daha
da gelifltirmifltir. Özellikle stratejik ortam›n gereklerini karfl›lamak için taraf-
s›zl›k kavram›na, ekonomik, siyasi ve savunma politikalar›n› uyum içinde
oluflturmaya giriflmifltir.7 Bu dönemde Malezya, kendisini ‹KÖ üyesi Müslü-
man bir ulus olarak tan›mlamaya bafllam›flt›r. Yeni dostlar aray›fl› ba¤lant›s›z-
l›k hareketinin de önemini art›r›rken, Britanya’n›n yat›r›mlar› d›fl›ndaki yat›-
r›mlar teflvik edilmifl ve Razak’›n halefi de bu stratejiyi benimsemifltir. Tun
Hussein döneminde, Razak taraf›ndan ortaya konulan tarafs›zl›k siyaseti güç-
lendirilerek devam etmifltir. Hussein döneminde ASEAN, MDP’nin temel tafl›
haline gelmifltir.8 Bu dönem Malezya’n›n ASEAN’a olan ba¤›ml›l›¤›n›n art›r›l-
mas› dönemiydi ve 1977 y›l›nda ikinci ASEAN zirvesi Kuala Lumpur’da dü-
zenlenmifltir. ASEAN’›n Tercihli Ticaret Antlaflmalar›’na (1977) üye olan Ma-
lezya, bu dönemde ekonomisini ve ticari alanlar›n› bu çerçevede d›fla açmaya
bafllam›flt›r. 

1981 y›l›nda MDP daha önce hiç görülmemifl bir biçimde genifl ve h›rsl›
ekonomik ve diplomatik e¤ilimleri benimsemifltir. Dolay›s›yla, bu dönem
“fazla iddial› aktivizm” olarak tan›mlan›r. Mahattir’in bir tak›m siyasi planla-
r› üzerine kurulu olan bu aktivizm, Malezya’y› uluslararas› iliflkilerde daha ak-
tif hale getirmifltir.9 Söz konusu dönemi takip eden 22 y›lda ise MDP, Mahat-
tir’in etkisi alt›ndad›r. Mahattir Mohamad dönemi, ulusal ç›karlar›n ve ihtiyaç-
lar›n gerçeklefltirilmesi için d›fl politikan›n yo¤unlaflt›r›lmas› dönemidir. Bu ç›-
karlar ve ihtiyaçlar Mohamad’›n s›rad›fl› tarz› ile belirlenmifltir. Mohamad’›n
modeli dik bafll› tarz› ile desteklenmifl ve Mohamad uluslaras› sorunlar› dün-
yan›n gündemine tafl›yan öncü bir lider olmufltur. Mahattir’in d›fl politikas› ise
Malezya’y› sanayileflmifl ülke statüsüne h›zla yükseltmek, bu amac›n propa-
gandas›n› yapmak ve bu amac›n gerçekleflmesini sa¤lamak olarak aç›klanabi-
lir. Kalk›nma süreci çok titiz bir flekilde Mahattir taraf›ndan yönetilmifl olup,
d›fl politika kendi hükümeti taraf›ndan belirlenen ulusal ç›karlara uyumlu hale
getirilmifltir.10

Mahattir’in halefi Abdullah Badawi’nin 2003 y›l›nda göreve gelmesi gayet
sorunsuz olarak gerçekleflmifl olsa da kendisini bekleyen sorunlar gerçekten
büyük olmufltur. Siyasi gözlemciler, o zamanlar Badawi’nin aflmas› gereken
befl önemli sorundan bahsediyorlard›. Bunlar, Mahattir’in gölgesinden kurtul-
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mak, 2004 genel seçimleri, UMNO’nun Badawi’nin liderli¤ini kabullenmesi,
Malezya halk› içindeki ayr›l›klar›n giderilmesi ve ülkenin d›fl politikas›n›n ye-
ni yönü ile ilgili sorunlard›r.11 Eric Toe bu durumu uygun bir flekilde özetlemifl-
tir. “Badawi yönetiminin Mahattir sonras› dönemi bafllatt›¤› günümüz Malez-
ya’s› kesinlikle yeni bir havan›n ve ince siyaset de¤iflikliklerinin tesiri alt›nda-
d›r.”12

Badawi d›fl politika alan›nda selefinin b›rakt›¤› mirasla u¤raflmak duru-
mundad›r. K›saca en önemli sorunlar söyle özetlenebilir: Singapur, ABD ve
Avustralya ile köprülerin yeniden kurulmas›, ba¤lant›s›zl›k hareketine yönelik
yeni hedefler belirlenmesi, ‹KÖ’ ye gerekli olan pro-aktif liderli¤in sa¤lanma-
s› ve Müslüman dünyan›n kalk›nmas›na vurgu yap›lmas›, terörizmle mücade-
le konusunda gösterilen çabalar›n devam›, ASEAN ve bölgesel iflbirli¤inin
güçlendirilmesi ve bir Do¤u Asya Toplulu¤u’nun oluflturulmas›.13 MDP’nin
yukar›da verdi¤imiz tarihsel özeti, güncel alanlarla ilgili afla¤›daki tart›flmam›-
za bir girifl olacakt›r. 

MMaalleezzyyaa  DD››flfl  PPoolliittiikkaass››nnaa  YYöönneelliikk  bbiirr RRaappoorr

‹ç politikan›n do¤al bir uzant›s› olarak MDP, ülkenin ulusal ç›karlar›n› sa-
vunmak ve teflvik etmek amac›yla planlanmaktad›r. Çeflitli jeopolitik etmenler
konuyla ilgili olarak MDP’nin flekillenmesine katk›da bulunmaktad›r. Karen
Hughes’in de (ABD Kamu Diplomasisi ve Halkla ‹liflkiler Müsteflar›) belirtti-
¤i gibi “Malezya, ASEAN, ‹KÖ ve Ba¤lant›s›zlar Hareketi liderli¤inden dola-
y› flu an çok eflsiz bir konumda bulunmaktad›r. Bu nedenden ötürü, kan›mca
ABD ve Malezya’n›n güvenlikten ekonomik kalk›nmaya oradan da anti terör
faaliyetlerine kadar farkl› konularda çal›flmalar› çok önemlidir.”14 Afla¤›da ya-
paca¤›m›z d›fl politika analizi, Malezya’n›n flu konulardaki tutumu ve izledi¤i
politikalar› üzerinde duracakt›r: Malezya’n›n ‹KÖ’de rolü, uluslararas› terö-
rizm ve bu do¤rultuda al›nan önlemler, kitle imha silahlar›, nükleer silahlar›n
yay›lmas›, Büyük Ortado¤u ‹nisiyatifi, demokratikleflme, siyasi kat›l›m ve in-
san haklar›. 

MMaalleezzyyaa’’nn››nn  ‹‹KKÖÖ’’ddee  RRoollüü

Malezya, ‹KÖ’ nün 1969 y›l›nda Fas’ta kurulmas›nda çok önemli rol oyna-
m›fl ve 1970 y›l›nda ülkenin ilk baflbakan› Tunku, ‹KÖ’ nün ilk genel sekrete-
ri olmufltur. Malezya ‹KÖ’nün aktif bir üyesi olmakla birlikte, bu kuruluflun
befl iletiflim grubunun da üyesidir. Bunlar; Filistin, Bosna Hersek, Kosova, Si-
erra Leone, ve Somali iletiflim gruplar›d›r. Malezya ayr›ca geçti¤imiz y›llarda
terörizmden turizme çeflitli konulardaki ‹KÖ toplant›lar›na ev sahipli¤i yap-
m›flt›r. Ekonomik aç›dan Malezya, ‹KÖ üyeleri aras›ndaki ekonomik iflbirli¤i-
nin önemini her zaman vurgulam›fl, ‹slami Kalk›nma Bankas›’na (‹KB) 215,79
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milyon ABD dolar› katk›da bulunurak ‹KÖ üyelerinin altyap›lar›n›n gelifltiril-
mesine destek olmufltur. ‹KÖ üyeleri aras›nda eski baflbakan Mahattir Moham-
mad kadar daha s›k› ekonomik iliflkileri savunan bir lider daha olmam›flt›r.
Malezya, günümüzde Mohammad’›n açm›fl oldu¤u vizyonla uyum içerisinde
‹KÖ’nün baflkanl›¤›n› yürütmektedir.15 Mart 2006’da Malezya ile ‹KÖ aras›n-
da Tercihli Tarife Antlaflmas› imzalanm›fl ve bunun akabinde söz konusu pro-
tokole imza atan ülke say›s› befle yükselmifltir. Bu ülkeler Türkiye, M›s›r, Ür-
dün ve Tunus’tur. Malezya’n›n ‹KÖ dönem baflkanl›¤›nda hedeflenen amaçla-
r›ndan biri, flu an için %14,7 seviyesinde olan ‹KÖ içi ticaret hacmini on y›l
içerisinde % 20’ye ç›kartmakt›r. Malezya, tercihli tarife antlaflmas›n› bu hede-
fe giden küçük bir ad›m olarak görmektedir. Bu antlaflman›n yürürlü¤e girme-
si için befl ülkenin daha imza atmas› gerekmektedir.16

Ayr›ca yine Mart ay›nda, zengin ‹KÖ üyelerine bir örnek teflkil etmek ama-
c›yla, Malezya üç adet “yoksullu¤un önlenmesi programlar›” bafllatm›flt›r.
Bunlar; Sierra Leone’de hurma ya¤› sanayisinin gelifltirilmesi, Mauritania’da
kaynak sektörünün ve Bangladefl’te ise bal›kç›l›¤›n gelifltirilmesi programlar›-
d›r. Dört ayr› program ise Gine, Comoros, Endonezya ve Maldivler için plan-
lanmaktad›r. Badawi’nin belirtti¤i gibi, BM’nin en fakir elli ülke s›ralamas›n-
da yirmi iki ‹KÖ üyesi ülke bulunmaktad›r. Badawi, her ne kadar kalk›nm›fl ül-
keler, bu yoksul Müslüman ülkelere yard›m etmeli dese de Müslüman ülkeler
yard›mda öncü olmal›d›rlar. “E¤er biz, kendi dindafllar›m›za yard›m etme ko-
nusunda öncü olamazsak, di¤erlerinin de bizim yard›m›m›za gelmelerini bek-
lememeliyiz.”17

Malezya’n›n ‹KÖ’ ye ba¤l›l›¤› ve bu örgütle ilgili ideallerini baflbakan,
‹KÖ’ nün Mekke’de 2005 sonunda toplananan ola¤anüstü zirve konferans›n-
da çok iyi özetlemifltir. Baflbakan’a göre “art›k Müslüman ümmet daha fazla
içinde bulundu¤u bu sefil durumu görmezden gelemez. Bu durumun nedenle-
riyle bir an önce yüzleflilmeli ve bütüncül bir flekilde di¤er çözümlerle birlik-
te kapasite gelifltirilerek, gerçek ‹slam’›n ve onun medeni yaklafl›m›n›n ortaya
konulmas›yla bu nedenler ortadan kald›r›lmal›d›r.”18 Malezya, ‹KÖ’ nün ‹slam
Ümmeti’ni temsilde özellikle Ümmet’in büyük sorunlarla karfl›laflt›¤› bugün-
lerde çok merkezi bir rol oynad›¤›n› düflünmektedir. 

UUlluussllaarraarraass››  TTeerröörriizzmm  vvee  AAll››nnaann  ÖÖnnlleemmlleerr

Teröristler yapm›fl olduklar› eylemler kadar onlar›n söz konusu eylemleri-
ni motive eden nedenler aç›s›ndan da birbirlerinden ayr›l›rlar. Uluslararas› te-
rörizme karfl› savaflta, Malezya terörist faaliyetleri aç›klayan genel bir teoriye
itibar göstermez. Bundan dolay› Malezyal› liderler Mahattir’den bu yana söz
konusu anlay›flla teröre yaklafl›rlar. Di¤er bir deyiflle her teröristi, hareketi
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içinde bulundu¤u siyasi, kültürel ve tarihi flartlarda de¤erlendirmek önemlidir.
Çünkü terörizm gerçekleflti¤i zaman ve mekân›n ürünüdür. Buna ra¤men çok
az ortak noktas› olan çeflitli gruplar› benzer göstermek her zaman ra¤bet gör-
müfltür. Mahattir, her ne kadar ABD’nin teröre karfl› küresel savafl söylemine
elefltirel yaklaflm›flssa da yerel terörist faaliyetlerin üzerine kararl›l›kla gitmifl
ve dünyaya Malezya’n›n terörizmle ba¤›ms›z olarak bafla ç›kabilece¤ini gös-
termeye çal›flm›flt›r. Mahattir’in bu kararl›l›¤›, Avustralya ‹flçi Partisi milletve-
kili Micheal Danby taraf›ndan afla¤›daki sözlerler takdir edilmifltir:  

“E¤er hangi ‹slam ülkesinin lideri terörist faaliyetlerde bulunan, onlar› des-
tekleyen ve finanse edenlerle mücadelede en fazla çabay› göstermifltir sorusu-
nu sorarsak cevap Malezya Baflbakan› Dr. Mahathir Mohamed olacakt›r. Ken-
disi, ‹slamc› terörizme, Bat›ya zarar verdi¤i veya Bat›l›lar› öldürdü¤ü için de-
¤il, bu faaliyetlerin ‹slam d›fl› oldu¤u ve ‹slam’a zarar verdi¤i için karfl› ç›k-
maktad›r. Baz› kat› görüfllü analistler, Mahattir Mohamad’dan nefret etseler
de, onu, sert söylemlerine ra¤men siyasi aç›dan “yararl›” olarak görürler. Ba-
t›, tabi-
î ki Mahattir’in terörizmle mücadelesini takdir etmelidir, fakat bunun ard›nda
yatan nedenler konusunda da hayalci olmamal›d›r.”19

Mahattir döneminin hükümeti, soylu bir neden için savafl›p-savafl›lmas›n
baz› eylemlerin yap›lamayaca¤› görüflünü savunmufl ve bu görüflünü korumufl-
tur. Halka aç›k yerlere bomba koymak ve masum insanlar› öldürmek, onlar›
rehin almak, yiyecek, su ve ilaç kaynaklar›n› zehirlemek kabul edilemez. Bu
tür eylemler, terör eylemleridir ve bunlar› yapanlar dinine, ›rk›na ve inanc›na
bak›lmaks›z›n herkes taraf›ndan terörist olarak kabul edilmelidirler. Bu görü-
flü paylaflt›ktan sonra teröristleri yakalamak ve adelet önüne ç›karmak her in-
san›n ve her ülkenin temel görevidir. Yak›n zamanda yeniden gündeme oturan
terörizme karfl›, Malezya’n›n tepkisi sadece bize potensiyel tehdit oluflturan te-
röristlerle mücadele de de¤il, ayn› zamanda terörizm ve terörist kavramlar›n›n
hiçbir belirsizli¤e imkân vermeyecek flekilde tan›mlanmas› ve bu sayede bun-
lara karfl› herkesin mücadele edebilmesi üzerine olmufltur. Sadece baz› masum
insanlar›n öldürülmesi üzerine bir intikam hareketine giriflilmemelidir. Her
yerde faaliyet gösteren teröristlere karfl› ortak mücadele edilmeli ve bu müca-
delede sadece güç kullan›m› de¤il, insanlar›n desteklerini kazanacak, bu saye-
de terörizme olan deste¤i azaltacak ve kendi sorunlar›n› çözmede terörizmden
baflka ç›k›fl yolu görmeyen insanlara terörizmin cazibesini azaltacak yaklafl›m-
lar kullan›lmal›d›r. 20

Yerel terörist faaliyetlerin engellenmesi için ortaya konulan çabalar›n yan›
s›ra, bölgesel anlamda Malezya, ASEAN’›n teröristlere karfl› daha aktif rol oy-
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namas›n› ve bölgede ABD liderli¤inde olas› bir savafl›n ç›kmas›n›n önlenmesi
çabas›n› göstermesini desteklemektedir. 2001 y›l› sonunda Malezyal› bir ordu
mensubu bu konuda flunlar› söylemifltir. “ABD askerleriyle ortak tatbikatlar
düzenliyoruz ancak Malezya topraklar›nda ABD askerlerinin kal›c› olmalar›
tamamen gündem d›fl›d›r ve bu tür bir durum bizim politikam›zla ters düflmek-
tedir.”21

2002 y›l›nda Tayland’da yap›lan ASEAN D›fliflleri Bakanlar› Toplant›-
s›’nda terörizme odaklan›lm›fl ve Güney Asya’n›n teröristler için bir kurtar›l-
m›fl bölge oldu¤u imaj›n›n da¤›t›lmas› gerekti¤i ifade edilmifltir. Malezya D›-
fliflleri Bakan›, ASEAN ülkelerinin teröre karfl› mücadelede hedef de¤il, ortak-
lar olarak görülmesi gerekti¤ini vurgulam›flt›r. Filipinler, Endonezya ve Ma-
lezya bu do¤rultuda istihbarat paylafl›m›, soruflturma yöntemlerinin uyumlafl-
t›r›lmas›, s›n›r d›fl› edilmeler ve flüphelilerin yakalanmas›na iliflkin kapasitele-
rinin art›r›lmas› konusunda bir antlaflma tasla¤› haz›rlam›fllar ancak bu antlafl-
ma imzalanmam›fl ve sadece teröre karfl› savaflta “yeni bir dönem” bafllad›¤›
ilan edilmifltir.22

Malezya, ayr›ca APEC çerçevesi alt›nda terörizme karfl› mücadeleye de ka-
t›lmaktad›r. Bu ba¤lamda APEC, üyeleri aras›nda bilgi toplama ve onlar› da-
¤›tma mekanizmalar› kurmufltur. Bu mekanizmalar›n en önemlisi APEC Anti-
Terörizm Görev Gücü’dür. Bu yap› flu amaçlarla kurulmufltur: 

• Liderlerin Teröre Karfl› Savafl Bildirisi’nin uygulanmas›n› koordine et-
mek

• Ülke ekonomilerini anti-terör faaliyetlerinin gerektirdikleri aç›s›ndan de-
¤erlendirmek 

• Bölgesel ve karfl›l›kl› kapasite gelifltirme ve teknik yard›m programlar›n›
uluslararas› finans kurulufllar›na kapsaml› bir biçimde dan›flarak koordine et-
mek 

• Di¤er uluslaras› kurulufllarla iflbirli¤inde bulunmak

• APEC’in çal›flma gruplar› ve komiteleri aras›nda, anti terör konular›nda
iflbirli¤ini sa¤lamak 

APEC ekonomileri aras›nda bilgi al›flveriflini gerçeklefltirmek için 2003’ün
fiubat ay›nda APEC üst düzey yöneticileri bir Anti-terör Eylem Plan› (CTAP)
haz›rlam›fllard›r. Bu eylem plan›, her ülkenin önüne ticari ve ekonomik faali-
yetlerle ilgili çeflitli hedefler koymaktad›r. Bunlar aras›nda, kargo güvenli¤in-
den uluslararas› havac›l›¤›n güvenli¤inin sa¤lanmas›na, terörislerin finans
kaynaklar›n›n kurutulmas›ndan siber güvenli¤in artt›r›lmas›na kadar çeflitli he-
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defler belirlenmifltir.23 APEC’in tüm üyeleri bu eylem plan›n› tamamlam›fllar-
d›r. 

Malezya’n›n terörizme karfl› mücadeledeki bu kararl›l›¤›, ABD taraf›ndan
2002 y›l›nda önerilen bölgesel anti-terör merkezine evsahipli¤i yapmas›, bu
durumu aç›kça gözler önüne sermektedir.  Bu merkezin kurulufl teklifi sadece
terörizme karfl› savaflta istihbarat de¤iflimi ve ortak e¤itim projelerini kapsa-
maktayd›. 2003 y›l›nda kurulan Güney Asya Bölgesel Anti-Terörizm Merkezi
(SEARCCT) bugüne kadar ABD, Britanya, Japonya, Avustralya, AB Komis-
yonu, Kanada ve Almanya ile ortaklafla çeflitli seminerler ve e¤itimler düzen-
lemifltir. Seminer konular› aras›nda terörist organizasyonlar›n yasaklanmas›,
felaket senaryolar› yönetimi, kimyasal terörizmin engellenmesi veya kriz du-
rumu yönetimi, Güney Asya bölgesindeki terörist faaliyetlerin finansal kay-
naklar› ve belge inceleme gibi bafll›klar yer alm›flt›r. 

Serbest bir ekonomi olan Malezya ekonomisi var olan siber terörizm teh-
didi alt›ndad›r. Bu durum Malezya’n›n söz konusu sorunla mücadelede öncü
olmas›na yard›mc› olmufltur. Yak›n zamanda baflbakan, ABD ziyareti esnas›n-
da Malezya’n›n siber terörizme karfl› uluslararas› bir merkez kuraca¤›n› ve bu
merkezin ulusal ekonomilere ve ticari sistemlere karfl› yap›lan yüksek tekno-
loji sald›r›lar›na karfl› acil çözüm sa¤layaca¤›n› belirtmifltir. Bu merkez, hem
devlet hem de özel sektör taraf›ndan finanse edilecektir.24 Siber Terörizme
Karfl› Uluslararas› Çoktarafl› Ortakl›k (IMPACT) Projesine kat›lan isimler
aras›nda ABD’den Symantec Corp., Japonya’dan Micro, ve Rusya’dan Kas-
persky Lab bulunmaktad›r. 

KKiittllee  ‹‹mmhhaa  SSiillaahhllaarr››  ((KK‹‹SS))

Malezya, K‹S’lerin yay›lmas›n›n, bölgesel ve uluslararas› bar›fl için en bü-
yük tehditlerden biri oldu¤u inanc›na sahiptir. fiu an için k›rk bir ülkede var
olan K‹S’lerin yan› s›ra ayr›ca teröristlerin ve sorumsuz devletlerin bu tip si-
lahlara sahip olma arzusu, bu tehlikeden her ülkenin zarar görme ihtimalini ar-
t›rmaktad›r.25 Malezya, kendi bölgesinin K‹S’lerden di¤er bölgelere oranla da-
ha temiz olmas›ndan son derece memnundur. Fakat e¤er baz› ülkelerin bu tip
silahlar› edinme arzular›n› görmezden gelip buna karfl› mücadele edilmezse,
yak›n çevremizdeki ülkelerin de böyle bir yola baflvurmas› riskiyle karfl› kar-
fl›ya kalabiliriz. Bu ayn› zamanda teröristler için de geçerli bir durumdur. Ba-
li’de yaflanan bombalama olaylar›, K‹S’lerin teröristlerin eline geçmesini en-
gellemiz konusundaki kararl›l›¤›m›z›n daha da güçlenmesine neden olmufltur. 

Malezya’n›n K‹S’in yasaklanmas› konusundaki kararl›l›¤› sadece insani
sebeplerden de¤il ayn› zamanda ABD’nin müdaleci siyasetinin meflruluk ze-
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minini azaltma amac›ndan da kaynaklanmaktad›r. Bilindi¤i gibi ABD ulusal
güvenlik stratejisi K‹S’i ulusal güvenli¤e karfl› yöneltilmifl en büyük tehditler-
den biri olarak görmekte ve bu tehditin ortadan kald›r›lmas›nda eskiye oranla
yeni bir mücadele yöntemini benimsemektedir. Bu yeni yöntemi eskisinden
ay›ran en önemli özellik “ ...sald›rgan devletin rejiminin askeri müdahale ile
devrilmesidir.”26

BM zirvesinin K‹S yay›lmas›n›n engellenmesi konusunda anlaml› sonuç-
lar vermemesine ra¤men Malezya ve Avustralya liderli¤inde benzer fikirli ül-
keler bu sorunun çözümünde uluslararas› antlaflmalara ba¤l› kal›nmas› konu-
sunda kararl›d›r. Bu ba¤lamda Vanuatu’nun nükleer denemeleri yasaklayan
kapsaml› antlaflmaya att›¤› imza bu antlaflman›n yürürlü¤e girmesine bir ad›m
daha yaklafl›lmas›na yard›mc› olmufltur. 

NNüükklleeeerr SSiillaahhllaarr››nn  YYaayy››llmmaass››

Malezya, mevcut nükleer güçlerin hala nükleer cayd›r›c›l›k doktrinine ba¤-
l› kalmalar› ve di¤er devletlerin böyle bir statüye yükselmelerini yer yer tefl-
vik etmeleri nedeniyle nükleer silahs›zlanma konusunda yak›n gelecekte her-
hangi somut bir ad›m›n at›lamayaca¤› görüflündedir. Nükleer güçler bu konu-
da çok tarafl› bir platform yerine kendi aralar›ndaki müzakerelerin en iyi yön-
tem oldu¤unu söyleye dursunlar, bu platformda da nükleer silahs›zlanma ko-
nusunda olumlu bir geliflme kaydedilememifltir. E¤er somut ve müflterek
ad›mlar at›lmazsa, yürürlükte olan nükleer silahs›zlanma ve Nükleer Silahla-
r›n Yay›lmas›n›n Önlenmesi (NPT) rejimleri içi bofl araçlar haline gelecektir.
2000 y›l›nda NPT Konferans›’ndan somut bir sonuç ç›kmamas›, nükleer güç-
ler ve bu güçlerin müttefikleri ile nükleer kulübe üye olmayan ve nükleer si-
lahs›zlanma taraftar› olan ülkeler aras›ndaki büyük görüfl ayr›l›klar›n›n bir so-
nucu olmufltur. Önceki y›llarda oldu¤u gibi Malezya, bu konferansta nükleer
kulüp üyesi ülkelere, NPT’den do¤an yükümlülüklerini hat›rlatm›fl ve onlar›
biran önce bu konuda daha duyarl› olmaya davet etmifltir. Benzer biçimde
2005 y›l›nda yap›lan gözden geçirme konferans›nda D›fliflleri Bakan› Hamid
Ablar, NPT rejiminin güncel oda¤›nda sadece nükleer silahlar›n yay›lmas›n›n
önlenmesi oldu¤u, bu rejimin di¤er amaçlar olan silahs›zlanma ve bar›flç›l
amaçlarla nükleer enerji kullan›m›n›n geri plana itildi¤ini vurgulam›flt›r. Ablar,
nükleer kulüp üyelerinin, nükleer cayd›r›c›l›k doktrinine yapt›klar› vurguyu
elefltirmifl ve biran önce bu doktrinden ve nükleer silahlar›n kullan›m›ndan
vazgeçmeleri ça¤r›s›nda bulunmufltur.27 Bu ba¤lamda Malezya, bar›flç›l amaç-
larla nükleer teknoloji kullan›m›nda, NPT rejimine üye olan ülkelerin bu
amaçlar›n› gerçeklefltirirlerken hiçbir engelle karfl›laflmamalar› gerekti¤ini
vurgulamakta, ayr›ca bu rejime üye olmayan ülkelere, nükleer silah sahibi ve
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nükleer enerji üreten ülkelerden hiçbir flekilde teknoloji transferi yap›lmama-
s› gerekti¤ini belirtmektedir. Günümüzde ‹ran’la ilgili nükleer enerji konusun-
da yaflanan sorunlar, NPT rejimin düzgün uygulanamamas›n›n bir sonucudur.
Scilla Elworthy’nin belirtti¤i gibi ABD ve Britanya’n›n nükleer silahlar konu-
sundaki tutumlar› “bizim daha fazla nükleer silah gelifltirmemiz uygun fakat
sizin herhangi birine sahip olman›z uygun de¤il”28 fleklindedir.  Bu yaklafl›m›n
ahlaki olarak savunulamaz oldu¤u tüm dünyadaki insanlar›n gözünde aflikâr-
d›r. Bu sorunun olas› çözümlerinden biri, Britanya’n›n ve ABD’nin elinde bu-
lunan nükleer silah kapasitelerinin baz›lar›n› yenilemekten vazgeçmeleri ve bu
sayede de ‹ran yönetiminin nükleer planlar›ndan vazgeçmesi için meflru bir ze-
min oluflturulmas›d›r. ‹ki nükleer gücün ulusal güvenliklerini tehlikeye atma-
yacak bu türden bir yaklafl›m, Rusya’y› da yafllanan nükleer silah filosunu hiz-
met d›fl› b›rakmak ve önemli bir masraftan kurtulmak konusunda teflvik ede-
bilir. Bu ad›mlar ve ‹ran ile yap›lacak bir antlaflma krizi çözebilecekken,
ABD’nin kendi Ulusal Güvenlik Stratejisi çerçevesinde ‹ran’a yapaca¤› aske-
ri bir müdahale, ‹ran’›n elindeki tüm imkânlar› nükleer silah gelifltirmeye ada-
mas› sonucunu da do¤urabilir. Bu durumda siyasi olgunluk, krizin bir felake-
te dönüflmesini önlemede çok önemlidir. Malezya’ya göre Tahran, Washing-
ton, Londra ve Brüksel’deki yöneticiler sahip olduklar› ileri görüfllülüklerini
sonuna kadar kullanmal›d›rlar. Ayr›ca krizin çözümü sadece diplomatlara b›ra-
k›lacak bir ifl de¤ildir. Sivil diplomasi de biran önce devreye girmeli ve top-
lumlar aras›nda fazlas›yla ihtiyaç duyulan köprüler ivedilikle kurulmal›d›r. 

BBüüyyüükk  OOrrttaa  DDoo¤¤uu  ‹‹nniissiiyyaattiiffii

Bu inisiyatifin amac›, bölgede siyasi reformlar›n teflvik edilmesidir.
ABD’deki siyasi ve akademik çevrelerde savunulan bu uzun dönemli strateji,
her bir Orta Do¤u ülkesine daha aktif siyasi reformlara bafllamas› için bask›
yapmak ve sonunda demokrasiye geçifli sa¤lamak amac› tafl›r. Bu inisiyatifin
savunucular›, Orta Do¤u insan›n›n demokratik ve siyasi hayata kat›l›m›n›n
sa¤lanabilece¤i oranda afl›r› ak›mlar›n önlenebilece¤i ve otoriter Arap rejimle-
rini destekleye gelmifl ABD’ye karfl› oluflan olumsuz duygular›n ortadan kal-
kaca¤›n› belirtirler. ‹nisiyatif, diplomatik ve di¤er yollardan bölge ülkelerine
sivil toplumun geliflimini telkin etmek, bölge ülkelerinin ekonomilerini reka-
bete açmak ve Körfez Monarflilerinin rantiyeci ekonomilerini pazar ekonomi-
lerine çevirmek amaçlar›n› tafl›r.29 Fakat bu tip bir yaklafl›m›n bölge ülkeleri ta-
raf›ndan tepkiyle karfl›lanmas› muhtemeldir. Di¤er taraftan bölge ülkeleri Kör-
fez Monarflileri dahil zaten dan›flma meclisleri gibi çeflitli inisiyatiflerle de-
mokratikleflme ad›mlar› atmaktad›rlar.30 Ayr›ca ABD’nin Saddam’› devirdik-
ten sonra Irak’taki ulusun yeniden yap›lanma süreci, etnik ve dini bölünmeler
sonucunda yaflanan ac› geliflmeler, bu ülkeler taraf›ndan kayg›yla izlenmekte-
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dir. Bu nedenle, bölge ülkeleri tam demokratikleflmenin Cezayir’de oldu¤u gi-
bi geri tepebilece¤i ve radikal gruplar›n anayasal yollardan iktidara gelebile-
ce¤i endiflesini tafl›maktad›r. K›saca demokratikleflme, bu ülkeler için uzun dö-
nemli ihtiyatl› ve ayr›nt›l› planlama anlam›na gelmektedir.  

Art›k Washington, Londra veya Avrupa’n›n di¤er baflkentleri demokratik-
leflmenin d›flardan ithal edilemeyece¤ini anlamal›d›rlar. Demokrasi; tarihi, si-
yasi ve kültürel alanlar›n oluflturdu¤u yerel modeller taraf›ndan yerlefltirilme-
li ve gelifltirilmelidir. Irak ve Afganistan’dan anlafl›ld›¤› gibi Büyük Ortado¤u
‹nisiyatifi arzulanan sonuçlar› do¤urmayacakt›r. Bu inisiyatifin yaratt›¤› cofl-
kunun ard›nda yatan gerçek amaç, müdahale ve emperyalizmdir. Buna ra¤men
bölgedeki sözde modernlefltiriciler, Bat›l› birçok uzman ve dan›flman›n bu ger-
çek gündemi anlayamamas› ve bölge insan›na, bölgenin kültürü, medeniyeti
ve ruhanili¤ini ile uyum içinde olmayan böyle bir mühendislik projesini em-
poze etmeye çal›flmas› büyük bir trajedidir. 

DDeemmookkrraattiikklleeflflmmee  vvee  SSiiyyaassii  KKaatt››ll››mm

Malezya demokrasisi ulusal ve uluslararas› düzeyde tart›flma konusu olma-
ya devam etmektedir. Birçok gözlemci Malezya’y› karma bir rejim olarak de-
¤erlendirir. Di¤er bir deyiflle, ne demokratik ne de otoriter olan yar›-demokra-
tik bir rejim.31 Malezya anayasal bir monarflidir ve federal bir yap›ya sahiptir
fakat bu yap› yüksek oranda merkezi sistem özellikleri tafl›maktad›r ve parla-
mento gibi modern demokrasinin temel araçlar›na sahiptir. Seçimler ise dü-
zenli olarak yap›lm›fl, genel olarak fleffaf ve meflru olmufltur. Fakat anayasan›n
çok güçlü bir yürütme organ›na izin vermesi ve birçok k›s›tlay›c› önlem içer-
mesi demokrasi aç›s›ndan sorun yaratmaktad›r. Komünist isyanc›larla müca-
dele için ç›kart›lan Acil Durum Düzenlemeleri, (ISA) hükümete süresiz gözal-
t› yetkisi vermektedir.

Ba¤›ms›zl›k y›l› olan 1957 ve 1969 y›llar› aras› dönem, Malezya için libe-
ral demokrasi ve baz› sömürge kurumlar›n›n devam etti¤i dönem olarak görü-
lebilir. Mahattir’in iktidara gelmesinden sonra bu deneyim yerini kademeli
olarak modifiye edilmifl otoriterli¤e b›rakm›flt›r. 1990 y›l›nda demokrasi, ülke-
nin istikrar›, güvenli¤i, birli¤i ve ekonomik büyümesi için çal›flan seçilmifl bü-
yük yetkilere sahip hükümet ile beraber yaflamaya çal›flan bir flekil alm›flt›r.
Mahattir’in otoriter anlay›flla kalk›nma vizyonu, zaman içinde Malezya toplu-
munun deste¤ini kazanm›flt›r. Kaplan’›n belirtti¤i gibi “melez rejimler ne ka-
dar otoriter olsalar da vatandafllar›na güvenlik sa¤lad›klar› ve ekonomik büyü-
meyi sürdürdükleri sürece meflru olarak adland›r›labilirler.”32 Malezya; de-
mokrasi, iyi yönetim ve fleffafl›k konular›ndaki eksiklikleri nedeniyle hem
içerde hem d›flarda elefltirilere maruz kalm›flt›r. Malezya’n›n kiflisel özgürlük-
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ler ve kamu yaflam› ile ilgili uygulad›¤› k›s›tlamalar ise hükümetler taraf›ndan
üç nedenle meflrulaflt›r›lm›flt›r. Bunlar; toplumsal meselelerin kontrol d›fl› tar-
t›fl›lmas›n›n sosyal istikrara zarar vermesi ihtimali, yaflam standartlar›n› yük-
seltmenin, demokratikleflmeden daha önce gelmesi ve Bat› demokrasisinin
Malezya’n›n tarihi ile kültürel flartlar›na uyarlanmas› gereklili¤i. Özellikle
Acil Durum Düzenlemeleri, (ISA) muhalifler taraf›ndan kendilerini susturmak
için keyfi olarak kullan›lan bir araç gibi görülmüfltür. Hükümet ise bu düzen-
lemelerin gerekli oldu¤unu savunmufltur. Zaman zaman ISA’n›n yeniden göz-
den geçirelebilece¤i, hükümet taraf›ndan dile getirilse de 11 Eylül sonras›
uluslararas› toplumun bu konudaki elefltirileri geri plana at›ld›¤›ndan, bu konu
gündem d›fl› gibi görünmektedir. Ayr›ca 11 Eylül sonras› yerel teröristlere kar-
fl› yap›lan operasyonlar›n da ISA çerçevesinde yap›lmas› ve hükümetin bu
operasyonlar›n ülkeyi bir felaketten kurtard›¤› görüflü, ISA hakk›ndaki eleflti-
rilerin zay›flamas›yla sonuçlanm›flt›r. 

Badawi hükümetinin, ISA ve s›n›rl› demokrasi konusunda tavr›n› de¤ifltir-
mesi beklenmemelidir. Sonuçta 11 Eylül sonras› yap›lan operasyonlar›n ard›n-
daki isim, o dönem ‹çiflleri Bakan› olan Badawi olmufltur. Fakat h›zla küresel-
leflen dünya ve daha fazla demokrasi ça¤r›lar›, zaman içinde Badawi hüküme-
tinin reform ça¤r›lar›na kulak vermesi ile sonuçlanabilir. Asl›nda Badawi de
kendisinin iyi yönetiflim ve fleffafl›k konular›na çok önem verdi¤ini s›k s›k
tekrarlamaktad›r. Ba¤›ms›z yarg›, daha güvenilir bir kamu hizmeti, rüflvet ve
israfla mücadele konusunda at›lan çeflitli ad›mlar vard›r. Yak›n zamanda
ISA’n›n gözalt›ndaki insanlar›n yaflam koflullar› ve ziyaret rejimi ile ilgili iyi-
lefltirmelerde bulunmas› beklenebilir. Fakat ülke büyük ihtimalle k›s›tl› de-
mokrasi ve otoriter kimli¤ini korumaya devam edecektir. 

‹‹nnssaann  HHaakkllaarr››

‹nsan haklar› konusu Malezya’n›n en fazla elefltiri ald›¤› konulardan biri-
dir. 2005 tarihli rapora göre, her ne kadar Badawi hükümeti baz› insan hakla-
r› ihlali vakalar›n›n üzerine gitmifl olsa da insan haklar›n›n önündeki engeller
devam etmektedir. Özellikle ISA’n›n varl›¤›, insan haklar› ihlallerinin devam
etmesinin en önemli sebebidir. Bat›l› ve Amerikan standartlar›ndaki haklara
dayal› kanuni sistemlerin çok uza¤›nda kal›nmas›na ra¤men, Malezya’da ve
bölge ülkelerinde sivil toplumun geliflmesi ve çeflitli fikirlerin sansür ve dev-
let bask›s› olmadan özgürce ifade edilmesi konusunda çeflitli geliflmeler yaflan-
maktad›r. ‹nsanlar, hak ve özgürlük kavramlar›n› daha fazla sahiplenmekte,
hükümetler de bu sahiplenme hak ve özgürlük taleplerini daha fazla dikkate
almaktad›rlar. Bölge insanlar› ve hükümetleri aras›nda görülen bu e¤ilim ne
yaz›k ki ulusal seviyede kalmakta ve bölgesel bir çabaya dönüflememektedir.
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Örne¤in ASEAN platformu, insan haklar› konusunda somut birfley üreteme-
mifltir. ASEAN üyesi ülkerden de böyle bir talep gelmemektedir. ASEAN plat-
formunda, komflu ülkelerdeki insan haklar› ihlallerine dikkat çeken reform
ça¤r›lar›n›n yok denecek kadar az olmas›, içifllerine müdahale etmeme prensi-
bi, ulusal sorunlar›n önceli¤i veya üyelerin komflular›n› elefltirirlerken kendi
insan haklar› karneleri nedeniyle ikiyüzlü duruma düflme korkusundan kay-
naklanmaktad›r. ASEAN ‹nsan Haklar› Çal›flma Grubu’nun bölgesel insan
haklar› mekanizmas› kurma çabalar›na ra¤men, bu aflamada bunun gerçeklefl-
me ihtimalinin düflük oldu¤u söylenebilir. Kamboçya, Vietnam, Laos, Myan-
mar ve Brunei, insan haklar› konusunda herhangi bir ça¤r›y› dikkate almaya
haz›r de¤ilken, Singapur, Malezya, Tayland ve Endonezya ise reform konu-
sunda h›z› kendileri belirleme e¤ilimindeyken bölgesel mekanizmalar›n olufl-
ma ihtimali düflüktür.33 ASEAN’›n insan haklar› konusunda uzun süren içiflle-
rine müdahale etmeme prensibinin getirdi¤i sessizlikten sonra Myanmar’a ya-
k›n zamanda gösterdi¤i tepki, insan haklar› ihlallerine karfl› daha organize bir
tepkiye do¤ru at›lan bir ad›m olarak al›nmamal›d›r. Bu noktada insan haklar›-
n›n geliflimi konusunu her ülkenin kendi inisiyatifine b›rakmak ve bölgesel
platformlar arac›l›¤› ile ülkeleri çeflitli de¤iflikliklere zorlamamak en uygun
strateji olarak görülmelidir. 

MMaalleezzyyaa  vvee  TTüürrkkiiyyee  ‹‹lliiflflkkiilleerrii

Malezya-Türkiye iliflkilerinin ekonomik, siyasi ve kültürel gereksinimler
ba¤lam›nda üç farkl› ayak üzerinden geliflti¤i gözlemlenebilir. ‹KÖ’nün kurul-
mas›, Malezya-Türkiye iliflkilerinin resmi olarak bafllamas›nda bir yap›tafl›d›r.
Buna ra¤men Malezya’n›n içiflleri ile ilgili stratejik hedefleri gerçeklefltirme
çabas›, Malezya-Türkiye iliflkilerini di¤er konular gibi geri plana itmifltir.  Bu
iliflkinin yeniden canl›l›k kazanmas› ‹KÖ, Güney-Güney diyalo¤u, Ba¤lant›-
s›zlar Hareketi ve D–8 çerçevesinde olmufltur. Mahattir’in bafllatt›¤› d›fl poli-
tikada aktivizm ça¤› kazan-kazan stratejileri üzerine kuruluydu. Türkiye’nin
AB’ye ve Büyük Orta Do¤u bölgesine köprü konumu, bu aktivizm ça¤›nda
Malezya’n›n d›fl politika stratejilerinde önemli bir yer tutmaya bafllam›flt›r. So-
¤uk Savafl sonras›ndan Avrasya’ya yönelen Türk d›fl politikas› da Mahattir’in
kazan-kazan stratejisi ve d›fl politikas› için önem kazanm›flt›r.

Turgut Özal ve Mahattir Muhomad’in Al-Afgani’nin felsefesine olan ilgi-
leri Malezya-Türkiye yak›nlaflmas›nda ayr›ca önemli bir rol oynam›flt›r. Al-
Afgani’ye göre ‹slam dünyas› iyi niyetli despotlar sayesinde güçlü hükümet-
ler kurubilir ve sömürgeci Avrupal› güçlerin bask›lar›yla daha etkin mücadele
edebilirdi.34 Her iki lider de Müslüman dünyada günlük sorunlar›n bask›s›ndan
s›yr›l›p, stratejik siyasi bir vizyon gelifltirmekte baflar›l› olmufltur. Bu iki lide-
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rin miras› sayesinde bugün Türkiye ve Malezya belki de Müslüman dünya
içinde ekonomi ve siyaset anlam›nda en baflar›l› iki devlet olarak görülebilir.
Bugün birçoklar›, sadece bu iki ülkeyi örnek almaya de¤er “‹slami Modeller”
olarak görmektedir. Her iki ülkenin birbiri için öneminin büyük olmas› bu ilifl-
kinin bir ülkenin stratejik ç›karlar› taraf›ndan yönlendirilmesini engellemekte-
dir. 

Özal’› takip eden dönemde en fazla etki yapan lider ise Necmettin Erbakan
olmufltur. 1996’da ç›kt›¤› on günlük Asya ziyaretinde Erbakan, Türk d›fl poli-
tikas› için o güne kadar görülmemifl bir aç›l›m gerçeklefltirmifl ve Türkiye’nin
kap›lar›n› Do¤u’ya açm›flt›r. ‹slam’›n gücüne dayanan Erbakan stratejisi, En-
donezya ve Malezya’y› da içine katarak Asya Pasifik çemberindeki geliflen pa-
zarlarda Türkiye’nin etkili olmas›n› sa¤lamaya çal›flm›flt›r. Mahattir Muhomad
ise Erbakan’›n aç›l›m›na Malezya’n›n “Vizyon 2020” projesiyle destek vermifl
ve iki ülke aras›nda ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel iflbirli¤inin art›r›lma-
s› konular›nda mutabakata var›lm›flt›r. Daha fazlas› bu stratejilerde çok taraf-
l›l›¤›n gücünden faydalanmak ve Türkiye’nin Müslüman ülkelerle iliflkilerini
gelifltirmek için Erbakan’›n fikri olan ve Türkiye, ‹ran, Endonezya, Malezya,
Nijerya, Pakistan ve Bangladefl’i kapsayan sekizler grubu yani D–8 kurulmufl-
tur. Bu örgüt Malezya-Türkiye iliflkilerinde yeni bir yap›tafl› olarak görülebi-
lir. 

Malezya Türkiye iliflkilerinde baz› rahats›z edici geliflmeler olsa dahi bu
iliflkiler derinleflerek güçlenmeye devam edecektir. Rahats›zl›k veren geliflme-
lerden k›saca bahsetmek gerekirse, bunlardan biri Türkiye-‹srail aras›ndaki as-
keri iflbirli¤idir. Böyle bir iflbirli¤inin Türkiye’ye askeri teknoloji anlam›nda
kazand›rd›klar› yads›namaz fakat bu iflbirli¤inin maliyeti, Türkiye’nin Arap ve
‹slam ülkeleri ile olan iliflkilerinde görülmektedir. Örne¤in 1997 ‹KÖ Tahran
Zirvesi’nde üyeler, bu iliflkiden olan hoflnutsuzluklar›n› aç›kça belirtmifllerdir.
Bir di¤er sorun ABD’nin Afganistan operasyonuna Türkiye’nin üstler ve hava
sahas› kullan›m ve Taliban karfl›t› güçlerin e¤itimi konusunda verdi¤i destek-
tir. Mahattir Mohamed, ABD’nin Afganistan operasyonunu fliddetle elefltirmifl
ve operasyonun terörizmle mücadelede etkili olamayaca¤›n› savunmufltur.
Tüm bunlara ra¤men ulusararas› güç dengeleri ve ortam Türkiye’ye karfl› olan
hoflnutsuzlu¤un, Araplar aras›nda ciddi bir Türk karfl›tl›¤›na dönüflmedi¤i söy-
lenebilir. Malezya bu konularda Türkiye’yi elefltirse de ikili iliflkilerin sa¤l›k-
l› geliflmesi için gerekli ad›mlar› atmaya devam etmektedir. Ayr›ca Türk-‹sra-
il iflbirli¤i ilginç flekilde Araplar aras›nda olan so¤ukluklardan baz›lar›n›n de-
¤iflmesine ve Arap-‹ran iliflkilerinin geliflmesine katk›da bulunmufltur. Bugün
Malezya-Türkiye iliflkilerini güçlü tutan faktör, Türkiye’nin mevcut d›fl politi-
ka anlay›fl›d›r. Ahmet Davuto¤lu’nun formüle etti¤i ve bugün AKP hüküme-
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ti’nin d›fl politika konular›ndaki dan›flman› olarak hayata geçirmeye cal›flt›¤›
stratejiye göre, Türkiye ancak çevresindeki stratejik derinli¤i harekete geçirir-
se Müslüman ülkelerle daha sa¤l›kl› iliflkiler kurabilir. Bu anlamda ‹srail ile
kurulan iflbirli¤i Müslüman ülkelerle özellikle Suriye ve ‹ran’la kurulacak ya-
k›n iliflkilerle dengelenip stratejik derinli¤e ulafl›labilir.  

MMaalleezzyyaa  vvee  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  TTiiccaarreett  vvee  YYaatt››rr››mm  BBiillâânnççoossuu

Malezya-Türkiye iliflkilerini güçlü k›lan bir di¤er alan ekonomidir. Bu ba¤-
lamda Malezya, Türkiye’nin son dönemdeki ekonomik baflar›lar›ndan gayet
memnundur. Bunlar aras›nda, dünyan›n en büyük 17. ekonomisi olmak, 190
milyar USD ticaret hacmine ulaflmak, 2005 y›l›nda 22 milyon turist a¤›rlamak,
sabit d›fl sermaye yat›r›mlar›nda yaflanan patlama ve son dört y›lda % 30’dan
fazla ekonomik büyüme gösterilebilir.

Malezya-Türkiye ekonomik iflbirli¤i ve iliflkileri, Malezya-Türkiye Ortak
Ticaret ve Ekonomi Komitesi (JETC) taraf›ndan düzenlenmektedir. Bu hükü-
metler aras› platform, ekonomik, ticari ve yat›r›m iliflkilerinde yaflanan gelifl-
meleri takip etmek için kurulmufltur. Platform, ayr›ca özel giriflimcilere her iki
ülkede yat›r›m olanaklar› hakk›nda vizyon ve yönlendirme sa¤lamaktad›r.
Platform, ilk toplant›s›n› 1995 y›l›nda yapm›flt›r. Daha etkin çal›fl›labilmesi ve
iki ülke aras›nda ticaret ve yat›r›m hacminin art›r›lmas› için daha s›k toplan-
mas› gerekmektedir. 1995’teki ilk toplant›dan sonra geçen on y›ll›k dönemde,
iki ülke aras›ndaki ticaret hacmi 230 milyon USD’den 603,3 milyon USD’ye
yükselmifltir. Bu hacmin 532,7 milyon USD’si Malezya’n›n, geri kalan› ise
Türkiye’nin ihracat›ndan oluflmaktad›r.35

Rakamlar USD milyondur. 1 USD: 3.80 RM

Kaynak: MATRADE
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Rakamlar USD milyondur. 1 USD: 3.80 RM
• 1980–2005 y›llar› aras›nda toplam 16,9 milyon USD’lik sermayeli alt›

imalat sektörü projesi devreye girmifltir. 
• ‹malat sanayindeki yat›r›m alanlar›: 
• Tekstil ve Haz›r Giyim, 
• ‹fllenmifl Yiyecek, 
• Elektrik ve Elektronik Ürünler, 
• Plastik ‹malat›, 
• Mobilya ve Aksesuar, 
• Basit Metal Eflyalar
• Malezya’da faaliyet gösteren belli bafll› Türk flirketleri: 
• Sedatti Furniture and Interior Sdn. Bhd. Mobilya ve döfleme kumafl üre-

ticisi
• Ainosa Industries Sdn. Bhd. Galvanize demir levha üreticisi

TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  MMaalleezzyyaa  YYaatt››rr››mmllaarr››

Ankara’daki Malezya Büyükelçili¤i’ne göre, Türkiye’de on adet Malezya-
Türk ortak yat›r›m› bulunmaktad›r. Malezyal› yat›r›mc›lar›n ço¤u genelde bi-
reysel giriflimcilerdir. Yat›r›mlar flu kalemlerde gerçekleflmifltir

• Madencilik
• Ulafl›m ve iletiflim malzemeleri için depolama hizmetleri
• Toptan parakende demir çelik, araba yedek parça ve genel mallar
• Tekstil imalat›
• Emlak
• E¤itim hizmetleri
KKaarrflfl››ll››kkll››  TTiiccaarreettttee  PPoottaannssiiyyeell  SSaahhiibbii  KKaalleemmlleerr
• Kereste ürünleri-kontraplak, parke, panel, kap›, MDF/HDF
• PC, yedek parça ve aksesuarlar›
• Kauçuk ve kauçuk ürünleri
• Kimyasallar ve kimyasal ürünler
• Otomobil ve yedek parça
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• ‹letiflim araçlar›

• Makine teçhizat
• Demir ve çelik

Yukarda verilen istatistikî bilgilerden ç›karabilecek sonuç, Türkiye-Malez-
ya ticari iliflkilerinin gelifltirilmeye muhtaç oldu¤udur. Mart 2006’da ‹stan-
bul’da yap›lan ikinci Malezya-Türkiye Ortak Ekonomik Komisyonu toplant›-
s›n›n gündemine bu konu damgas›n› vurmufl ve ticaret hacminin art›r›lmas›
için iki ülkenin temsilcileri bir ortak deklarasyonda bulumufllard›r. Asl›nda bu
konudaki ilk ad›m, bizzat bu toplant›da at›lm›flt›r. Malezya resmi heyeti bera-
berinde yüzden fazla ifl adam›yla gelmifltir. Öne ç›kan yat›r›m projeleri aras›n-
da Proton flirketinin, Türkiye’de bir serbest bölgede fabrika kurmas› ve bu fab-
rikay› Avrupa ve Orta Asya için bir üretim merkezi haline getirmesi vard›r.
Toplant›da konuflulan bir baflka konu ise Malezyal› heyetin, Türkiye’den, hur-
ma ya¤› ihracat› konusunda Malezya’ya ya ‹KÖ ya da D–8 tercihli ticaret ant-
laflmalar› çerçevesinde bir rejim uygulanmas› iste¤idir. Malezya, Türkiye’ye
en büyük hurma ya¤› ihracatç›lar›ndand›r ( Türkiye’nin toplam ithalat›n›n %
60’›) ve Türkiye hurma ya¤›nda önde gelen re-eksport merkezlerinden biridir.
Mevcut % 31,2’lik tarife oranlar› bu ticaretin tam kapasiteyle gerçekleflmesi-
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ni engellemektedir. Bu durumun düzeltilmesi ve di¤er konular›n tart›fl›lmas›
üç ay içinde yap›lacak 3. JETC toplant›s›na b›rak›lm›flt›r. 

Bu ziyarette öne ç›kan bir baflka ticaret f›rsat› ise helal yiyecek sektörü ola-
rak adland›r›lan sektördedir. Bu tip ürünlere olan talep, küresel Müslüman ce-
maatinde artmakta ve bugün, bu pazar›n büyüklü¤ünün 445 milyar USD civa-
r›nda oldu¤u hesaplanmaktad›r.  Bu pazarda Malezya ve Türk ifladamlar› iflbir-
li¤ine giderek, Türkiye ve Malezya’n›n co¤rafi konumlar›ndan yararlanarak
önemli baflar›lar elde edebilirler. Malezya her y›l helal yiyecek sektörü için
uluslararas› bir fuar düzenlemektedir. MIHAS adl› bu fuara her y›l Malez-
ya’dan ve dünyadan yüzlerce flirket kat›lmaktad›r. Mart 2006 toplant›s›nda
Malezyal› yetkililer, Türklerin bu fuara daha fazla flirketle kat›lmas› konusun-
daki isteklerini belirtmifllerdir. 

‹‹KKÖÖ  TTiiccaarreett  FFoorruummuu

• ‹KÖ Ticaret Forumu Haziran 2005 Malezya toplant›lar›nda Türkiye’den
toplam 6 kat›l›mc› bulunmufltur

• Forum’a Türkiye’den iki konuflmac› kat›lm›flt›r

• Bay Tuncer Kayalar- D›fl Ticaret Müsteflar› (‹KÖ üyeleri aras›nda yat›r›m
iflbirli¤i oturumunda)

• Bayan Aybala Da¤aflan-Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ad›na (‹KÖ üyeleri
aras›nda turizm sektöründeki f›rsatlar oturumunda)

TTiiccaarreettii  TTeeflflvviikk  EEddiiccii  FFaaaalliiyyeettlleerr

• “Türkiye’de Yat›r›m F›rsatlar› Semineri” MATRADE taraf›ndan 20 Ni-
san 2005 tarihinde Kuala Lumpur’da düzenlenmifltir

• Türkiye’ye Ticaret ve Yat›r›m Misyonu Yat›r›m ve Ticaret Bakan Yard›m-
c›s› baflkanl›¤›nda 8–10 May›s 2005 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etmifltir. 

• Türk Ticaret Misyonu’nun 2005 sonu Malezya ziyaretinde, Kuala Lum-
pur’da ‹fl Semineri ve Karfl›l›kl› Yat›r›m Toplant›lar› düzenlenmifltir.

GGeemmiicciilliikk  HHiizzmmeettlleerrii

• Malezya Uluslararas› Gemicilik fiirketi, (MISC) M›s›r Damietta ve ‹stan-
bul-‹zmir limanlar› aras›nda haftal›k seferler yapmaktad›r.

• MISC, Türkiye’de Barwill Universal Agency taraf›ndan temsil edilmek-
tedir.

.... 357



TTuurriizzmm

• Türkiye’den Malezya’ya var›fllar

Kaynak Tourism Malaysia

• 2006 y›l›nda Türkiye’den Malezya’ya turistik seyahatleri teflvik eden fa-
aliyetler

• 26–30 Mart 2006 ‹stanbul ve Ankara’da promosyon faaliyetleri

• Çeflitli Türk acenteleri ve medya organlar› için düzenlenen Malezya ile
tan›flma turu

• Türk acentelerine ve tüzel müflterilere “Malezya’n›n Ziyaret Edilmesine
Yönelik (2007) Tan›t›m”

• Malezya Hava Yollar›’n›n 1989’dan beri ‹stanbul- Kuala Lumpur aras›n-
daki haftal›k iki uçuflunun sürdürülmesi (doluluk oran› % 65–75)

• Turistik ve sosyal amaçl› ziyaretlerde karfl›l›kl› vizesiz girifl uygulamas›

MMaalleezzyyaa  TTeekknniikk  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii  PPrrooggrraamm››  ((MMTTCCPP))

Türkiye’den kat›l›m: 1983–2005 aras›nda tam 152 Türk bürokrat çeflitli
MTCP çal›flmalar›na kat›lm›flt›r. Ele al›nan konular aras›nda

• Verimlilik
• Yat›r›m
• Kamu E¤itim Merkezi (INTAN) kurslar›
• Finans
• Hurma ya¤› iflleme
• Su kültürü
• Gümrük prosedürleri ve Malezya Gümrük Akademisi’ndeki (AKMAL)

e¤itimler

SSaavvuunnmmaa  AAllaann››nnddaa  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii

Gelecek y›ldan itibaren Malezya ordu mensuplar›, Ankara’da bulunan Tür-
kiye Bar›fl ‹çin Ortakl›k E¤itim Merkezi’nde e¤itim göreceklerdir. Türkiye’nin
bu konudaki tecrübesi ve e¤itim merkezinin faaliyetleri ve bu faaliyetlerin Av-
rupa ve Asya ülkeleri taraf›ndan tan›nmas› bu karar›n al›nmas›nda etkili ol-
mufltur. Bugüne kadar ki bu e¤itim faaliyetlerine k›rk beflten fazla ülke kat›l-
m›flt›r. 

‹‹kkiillii  AAnnttllaaflflmmaallaarr

1977 y›l›ndan itibaren Malezya ve Türkiye aras›nda on beflten fazla ikili
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antlaflma imzalanm›flt›r. Birço¤u farkl› alanda yap›lan bu antlaflmalardan öne
ç›kanlardan baz›lar› flunlard›r:

1. Ekonomik ve Teknik ‹flbirli¤i Antlaflmas› 13. 12. 1977- Ankara

2. Ticaret Antlaflmas› 13. 12. 1977- Ankara

3. Ekonomik ve Teknik ‹flbirli¤i Ortak Komitesi aç›l›fl toplant› tutanaklar›-
n›n imzalanmas› 12. 4. 1983- Ankara

4. Uluslararas› ‹slam Üniversitesi’nin Malezya’da kurulmas›na iliflkin mu-
tabakat 13. 5. 1983- Kuala Lumpur

5. Hava Tafl›ma Antlaflmas› 13.5.1983- Ankara

6. 1983–84 ve 85 y›llar› için Kültürel De¤iflim Antlaflmas› 8. 9. 1983- Kua-
la Lumpur

7. Deniz Tafl›mac›l›¤› Antlaflmas› 8. 9. 1983- Kuala Lumpur

8. Ekonomik ve Teknik ‹flbirli¤i Ortak Komitesi ikinci toplant› tutanakla-
r›n›n imzalanmas› 15. 5. 1987- Kuala Lumpur

9. 1989- 90- 91 y›llar› için Kültürel De¤iflim Antlaflmas› 20.12.1988- An-
kara

10. Ekonomik ve Teknik ‹flbirli¤i Ortak Komitesi üçüncü toplant› tutanak-
lar›n›n imzalanmas› 9. 6. 1989- Ankara

11. Askeri e¤itim ve tatbikat için antlaflma 3. 2. 1993

12. Askeri e¤itim ve tatbikat için antlaflmay› yürütme protokolü 3. 2. 1993

13. Çifte Vergilendirmeyi ve Gelir Vergisi Kaçaklar›n› Önleme Antlaflma-
s› 27. 9. 1994- Ankara

14. Yat›r›mlar›n Karfl›l›kl› Teflviki ve Korunmas› Antlaflmas› 25. 2. 1998-
Ankara

15. Savunma Sanayi ‹flbirli¤i Antlaflmas› 29. 9. 1999- Ankara
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Her ne kadar Savunma Sanayi ‹flbirli¤i Antlaflmas› 1999 y›l›nda imzalan-
m›fl olsa dahi bu sektördeki iflbirli¤i 7. Malezya Plan›’n›n alt›nda bulunan si-
lahl› kuvvetleri modernize etme projesi kapsam›nda bafllam›flt›r. Bu kapsamda
Türkiye, Malezya z›rhl› birliklerinin oluflturulmas›nda en iyi tedarik kayna¤›
olarak belirlenmifltir. 1994 y›l›nda ADNAN ad›yla bafllayan iflbirli¤i, 1997
ekonomik krizi nedeniyle durma noktas›na gelmifl fakat 1999 y›l› itibariyle ye-
niden canland›r›lm›flt›r. Nihayet A¤ustos 2005’te 278.5 milyon USD tutar›nda
bir antlaflma imzalanarak 300 adet farkl› teçhizatl› 211 ACV arac› Malezya’ya
teslim edilmek üzere üretime konmufltur. Bu, Malezya’n›n Türkiye’den yap-
m›fl oldu¤u en büyük silah al›m› olarak tarihe geçmifltir. Araçlar›n tümü
2004’ün sonuna do¤ru Malezya’ya teslim edilmifltir. 

SSoonnuuçç  YYeerriinnee

‹leri ülkeler zenginleflmeye devam etti¤i sürece, bu ülkelerin d›fl politika-
lar› sadece ticaret ve yat›r›m gibi konularla s›n›rl› olmayacakt›r. Bu politikalar,
gerek ikili gerekse çoklu platformlarda artan flekilde çeflitli de¤erler taraf›ndan
yönlendirilecektir. Bu de¤erler aras›nda fleffafl›k, iyi yönetiflim, demokrasi, in-
san haklar› gibi kavramlar Bat›’da kabul gören biçimlerde, kalk›nmakta olan
ülkelere empoze edilmeye çal›fl›lacakt›r. Farkl› tarihsel gelenekler, farkl› gelifl-
mifllik seviyelerinin varl›¤› ve bu konular›n tart›fl›labilece¤i eflitlikçi platform-
lar›n yoklu¤u görmezden gelinmeye devam edilecektir.  

Malezya, özellikle Mahattir Mohamed döneminde Bat›y› sürekli egemen
devletlerin içifllerine kar›flmalar›ndan, “ahlaki üstünlük” taslamalar›ndan ve
haklar› bahane ederek geliflmekte olan ülkeler üzerinde yeni-sömürgecilik po-
litikalar› uygulamalar›ndan dolay› elefltirmifltir. Mahattir, Bat›y› ahlaki gev-
flekli¤inden, ikiyüzlülü¤ünden, ülkelerinde olan insan haklar› ihlallerini gör-
mezden gelmelerinden ve Bosna’daki vahflete göz yummalar›ndan dolay› tez-
yif etmifltir. Malezya’n›n Bat›ya karfl› süre gelen elefltirisi asl›nda Bat›yla olan
ekonomik iliflkileriyle çeliflkili ve tutars›z görülebilir. Ço¤u zaman bu elefltiri-
ler, Mahattir’in s›ra d›fl› kiflili¤ine ve Bat›ya karfl› besledi¤i olumsuz hislerine
ba¤lansa da bu yanl›fl bir yorumdur ve MDP’nin içinden geçti¤i evrimi tama-
men gözard› etmektedir. 

MDP’nin karfl›laflt›¤› sorunlar 1991 y›l›nda ortaya at›lan “Vizyon 2020
Projesi”nde Mahattir taraf›ndan ortaya konulmufltur. Uluslararas› alanda Ma-
lezya, Güney-Güney iflbirli¤ini gelifltirme arzusundad›r. Sanayisi için yeni pa-
zarlar aray›fl›ndaki Malezya, Latin Amerika ve Afrika gibi yak›n çevresinin
ötesinde aktif bir d›fl politika izlemektedir. Müslüman bir ülke olarak, tüm
Müslüman devletler aras›nda karfl›l›kl› dayan›flmaya kendini ba¤l› hissetmek-
tedir. Bu ba¤lamda Türkiye, daima Müslüman ülkeler aras›ndaki uçurumlar›
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kapatabilecek öncü bir devlet olarak görülmektedir. 

Malezya’n›n küresel alg›lay›fl› k›smen tarih taraf›ndan belirlenmektedir.
Geçmifle bakt›¤›m›zda ‹slam’›n önce birçok Arap kabilesini biraraya getirip
onlar›, 1300 y›l sürecek büyük ‹slam medeniyetini kuracak bir halk haline ge-
tirdi¤ini görüyoruz. Fakat son 150 y›ldan beri Müslüman Ümmet’in ve Os-
manl› ‹mparatorlu¤u’nun zirveden afla¤›ya do¤ru düfltü¤ünü görüyoruz. Geç-
ti¤imiz yüzy›l›n sonuna do¤ru baz› Müslüman uluslar›n kademeli olarak eko-
nomilerini gelifltirdiklerini ve dünyan›n, Müslüman uluslar›n sahip oldu¤u do-
¤al ve mineral kaynaklara artan oranda ba¤›ml› hale geldi¤ini görmekteyiz. 

Müslüman Ümmet’in ba¤›ms›zl›¤›na ra¤men, bugünkü Müslüman Dünya
paradokslar ve çeliflkiler içerisindedir. Müslüman toplumlar›n, toplam
GSMH’si tüm dünya hâs›las›n›n ancak %5’ini oluflturmaktad›r. Bu uluslar ara-
s›ndaki ticaret ise küresel ticaretin sadece %6’s›na karfl›l›k gelmektedir. Müs-
lümanlar›n ço¤u yoksulluktan k›vran›rken, az say›da Müslüman ise bolluk
içinde yaflamaktad›r. 64 düflük gelirli ülkeden neredeyse yar›s› Müslüman ül-
kelerdir ve bu ülkelerin 854 milyonluk toplam nüfusu, tüm Müslüman nüfu-
sun  %67’sine karfl›l›k gelmektedir. 600 milyonluk nüfusun önemli bir bölümü
Müslüman olan Sahra alt› Afrika’da toplam nüfusun % 90’› sat›n alma gücü
paritesine göre günde 2 USD’den az gelirle yaflamaktad›r. Milyonlarca Müs-
lüman çocuk kötü flartlar alt›nda beslenmektedir. Müslüman milletler yüksek
oranda iflsizlik ve düflük okur-yazar oranlar›na sahiptirler. Örne¤in okuma-
yazma bilmeyenlerin toplam nüfusa oran› Afganistan’da %65 civar›ndad›r. ‹fl-
te bahsedilen tüm bu sorunlar, Malezya ve Türkiye’nin çözmesi gereken önce-
likli sorunlar olmal›d›r. Makalede bahsedilen tüm giriflimler, Müslüman Üm-
met’in yoksullu¤unu ve açl›¤›n›, maruz kald›¤› adaletsizli¤i ve güvenlik eksik-
li¤ini gidermede yeni bir Davos, G–8, yani bol tavsiye az icraat fleklini alma-
mal›d›r. 

Malezya, Müslüman Ümmet’in paradokslar›n›n ve aflikar çeliflkilerinin çö-
zümünün Türkiye ile iflbirli¤i sonucu mümkün olaca¤› umudunu samimi ola-
rak tafl›maktad›r. Bu süreçte Türkiye ve Malezya, Müslüman dünyaya demok-
rasilerin birbirleriyle savaflmad›¤› teorisine dayanarak bu yönetim tarz›n›n iyi
yanlar›n› gösterebilir. Washington’dan yükselen seslere bak›l›rsa, Malezya-
Türkiye iliflkileri do¤ru yoldad›r. Sabah gazetesi yazarlar›ndan Asl› Ayd›n-
bafl’›n kat›ld›¤› Türk-Amerikan Konseyi y›ll›k toplant›s›nda konufltu¤u üst dü-
zey bir Amerikan yetkilisinin, Türkiye’nin yeni bir Malezya’ya dönüflmesi
olas›l›¤›ndan duydu¤u rahats›zl›¤› okuyucular›na aktarm›flt›r.36 Öyle görünü-
yor ki; birileri geliflen ve güçlenen Malezya-Türkiye iliflkilerini yak›ndan izle-
mekte. 
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