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SUNUfi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı 2023'te, Atatürk'ün belirttiği “muasır medeniyet seviyesinin
üzerine çıkmak”, hedefleri bugünden belli bir vizyon oluşturulmasını, bu hedeflere ulaştıracak stratejilerin
belirlenerek ilgili politikaların uygulanmasını zorunlu kılmaktadır.

Türkiye'nin önündeki on dört yıllık süreçte bazı önemli atılımları gerçekleştirmesi gerekiyor. Gerek dış
politika alanında gerekse siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyokültürel alanda belirlenecek hedeflere
ulaşılması ancak, var olan sorunlara değil vizyona ve hedefe odaklanan stratejilerin tüm kurumlar tarafından
eşgüdüm sağlanarak uygulanması ile mümkün olabilecektir. Bu noktadan hareketle söz konusu hedeflere
ulaşan güçlü bir Türkiye'nin, uluslararası alanda da sözü geçen saygın bir aktör olmaması için bir neden
yoktur. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında Türkiye, sahibi olduğu tarihi ve kültürel mirasla, özellikle
iki kutuplu dünyanın sona ermesi üzerine gittikçe istikrarsızlaşan bir bölgede, demokratik, insan haklarına
saygılı, yaşam standartları yüksek, teknoloji üreten, dinamik ve eğitim kalitesi yüksek genç nüfusa sahip
küresel bir aktör olarak hem bölgesel sorunların çözümünde uzlaştırıcı bir güç hem de örnek alınması
gereken bir model olacaktır.

“Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023” Projesi ile Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak
vizyon, hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için kullanılması gereken strateji ile politika önerileri ortaya
konmaktadır. Projenin sonuçları uzmanlar ve akademisyenler tarafından Ankara ve diğer illerin merkez
teşkilatlarının üst düzey yöneticilerine ve sivil toplum kuruluşlarına kısa süreli eğitim programları olarak
(çalıştaylar) formatında sunulmaktadır. Bu sayede belirlenen vizyon, hedefler, stratejiler ve politikalar
konusunda tüm Türkiye'nin bilgilendirilmesi ve oluşturulacak hareketlilik ile Türk halkına yeni bir dinamizm
kazandırılmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Sektörel, lokal ve bölgesel alt başlıklar da dahil
olmak üzere stratejik alanlarda 2023 yılına kadar devam etmesi planlanan “Türkiye'nin Stratejik Vizyonu
2023 Projesi”nin devletimize ve milletimize faydalı olmasını diler, saygılarımızı sunarız.

Süleyman ŞENSOY / TASAM Başkanı

www.tasam.org
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Dünyadaki geliflmelere paralel olarak “Uluslararas›
‹liflkiler”, “Uluslararas› Güvenlik”, “‹ç Siyaset”,
“Ekonomi”, “E¤itim - Bilim - Teknoloji” ve “Kültür”
alanlar›nda 2023 y›l›nda Türkiye'nin nas›l bir vizyona
sahip olmas› gerekti¤i konusunda öneriler gelifltirmek,
bu vizyona ulaflmak için belirlenecek hedefler ve
uygulanacak politikalar hakk›nda genifl kapsaml› bir
tart›flma ortam› yaratmak ve Cumhuriyet'in 100.
y›ldönümünün kutlanaca¤› bu tarihte Türkiye'nin güçlü
ve sayg›n bir devlet olarak dünyadaki konumunu daha
da sa¤lamlaflt›rmas›na katk›da bulunmak amac›yla
Cumhurbaflkan› Say›n Abdullah GÜL'ün himayelerinde
sürdürülen “Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi”
kapsam›nda “Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 Kongresi”
15-17 Ekim 2008 tarihinde ‹stanbul'da Grand Cevahir
Kongre Merkezi'nde düzenlenmifltir.

Öncesinde düzenlenen çok say›daki haz›rl›k çal›fltay›n›n
sonuçlar›n›n de¤erlendirildi¤i Kongre süresince toplam
yedi oturum gerçeklefltirilmifltir:

1. Oturum: “2023'te Uluslararas› Sistem, Türkiye ve D›fl
Politika Aç›l›mlar›”

2. Oturum: “Yeni Güvenlik Anlay›fllar› ve Türkiye'nin
De¤iflen Güvenlik Politikas›”

3. Oturum: “Türkiye'nin Tarihi ve Kültürel Derinli¤ini
Ça¤›n Ötesine Tafl›yacak De¤erler”

4. Oturum: “Türk Siyasal Sistemi: Bilanço ve 2023 için
Perspektifler”

5. Oturum: “Türkiye'de E¤itim, Bilim ve Teknoloji
Politikalar›”

6. Oturum: “Türkiye'de Kalk›nma Dinamikleri ve Küresel
Ekonomi ile Bütünleflme”

7. Oturum: “Genel Müzakere ve De¤erlendirme”

TSV 2023 projesinin ana temalar›n› içeren bu çal›flma;
K o n g r e ' d e  s u n u l a n  t e b l i ¤ l e r d e n ,  y a p › l a n
de¤erlendirmelerden ve konuyla ilgili gelifltirilen
önerilerden hareketle haz›rlanm›flt›r.

G‹R‹fi



www.tsv2023.org

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

www.tasam.org





www.tsv2023.org

2023'TE ULUSLARARASI S‹STEM, TÜRK‹YE VE
DIfi POL‹T‹KA AÇILIMLARI

Sunum Özeti

2023'e Doğru Dünya ve Türkiye

Uluslararası Sisteme Yönelik Perspektifler

Küreselleşme, Uluslararası Sistem ve Türkiye

ABD'nin Geleceği ve Uluslararası Sisteme Olası Yansımaları

Avrupa Birliği ve Çok Boyutlu Türk Dış Politikası

www.tasam.org



10

ULUSLARARASI ‹L‹fiK‹LER

Çok Kutuplu Sistem

• 2023 perspektifinde dünyaya bakt›¤›m›zda çok kutuplu
bir uluslararas› sistemin hakim olaca¤› öngörülmektedir.
• Devlet otoritesi artacak ve uluslararas› flirketlerde bu
otoritenin etkisi görülecektir.

Güç Sistemleri Aras› Denklemler ve Entegrasyon
E¤ilimleri

• Dünyada yeni güç sistemi oluflacak, Rusya, Çin, Hindistan
ve Brezilya bu dengeyi oluflturan ülkeler aras›nda yer
alacakt›r.
• Yeni bölgesel entegrasyonlar kurulacak ve bölgesel
rekabet artacakt›r.

Efl-Zamanl› Entegrasyonunun Tersi Yöndeki
Parçalanma E¤ilimleri

• Mikro milliyetçilik ön plana ç›kacak ve bu alt-sistem,
üst-sistemde parçalanmaya neden olacakt›r.

Sunum Özeti
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Yeni Çat›flma Alanlar›

• Ayr›ca çevresel problemler yeni çat›flmalar›n, savafllar›n
nedeni olacakt›r.

Ekonominin Politik Üst-Yap›y› da Etkileyen
Konjonktürel De¤iflimi

• Uluslararas› sistem içinde neo-liberal ekonomik politika
yerine devletin ekonomiye daha fazla müdahale etti¤i ve
ekonomide düzenleyici bir rol üstlendi¤i yeni ekonomi-
politika anlay›fl› egemen olacakt›r.
• 2001'den beri yaflanan ekonomik krizler ulusal güvenli¤i
ve piyasalar› tehlikeye atm›flt›r. Bu durum küreselleflmifl
dünyan›n zarar görebilirli¤ini ortaya koyarak flimdi devletin
fiziksel güvenli¤i ve piyasalar›n sa¤laml›¤›na olan ça¤r›y›
güçlendirmektedir.

Küresel ve Bölgesel Örgütlerin Dönüflümü

• Küreselleflme, birinci dünya, ikinci dünya ve üçüncü
dünya ay›r›m› içermektedir.
• Türkiye uluslararas› sistemde ikinci dünya grubunda
yer almaktad›r.
• Türkiye'nin birinci dünyaya yaklaflmas›  ve uluslararas›
sistem içinde yer almas› için kendi iç sorunlar›n› (özellikle
toplumsal bütünleflme sorununu) çözmesi bir
zorunluluktur.
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Yeni Eko-Politik

• 21. yüzy›lda devlet stratejileri etraf›nda ekonomik ve
jeopolitik aç›dan çok kutuplu uluslararas› bir sistem
kurulacakt›r.
• Yaflan›lan küresel mali kriz, kapitalizmin de¤il ama
düzenlenmemifl serbest piyasa düflüncesinin ve bu
temelde hareket eden neo-kapitalizmin sonudur. Bu son,
devletin daha etkin rol oynad›¤› yeni bir kurumsal
örgütlenmeye gidilecek olan dönemin ise bafllang›c›d›r.

ABD'nin Evrimi

• Bu yüzy›lda Amerika üretiminin ço¤unu kendi ülkesi
içinde yapacak ve pazar›n› korumaya devam edecektir.

21. Yüzy›l›n ‹lk Çeyre¤indeki E¤ilimler

• Uluslararas› para düzeninin yeni flartlara uyarlanmas›
yeni yat›r›m fonlar›na ve ço¤u ülkenin dolar rezervini terk
ederek avroya geçifl yapmas›na yol açabilir.
• 21. yüzy›lda tek kutuplu sistem yerine çok kutuplu
sistem yerini alacakt›r. Uluslararas› hukuk kurallar›
yeniden yap›land›r›lacak ve devlet egemenli¤i önem
kazanacakt›r.
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• Bu yüzy›lda askeri sistemde yeni bir yap›lanmaya
gidilecek, özel koruma flirketlerinin ordulara yard›m
edebilece¤i flartlar oluflacakt›r.
• Avrupa Birli¤i içinde yer alan federalist e¤ilimin
derinleflerek güç kazanmas› ve Avrupa Birli¤i'ni bir 'Avrupa
Birleflik Devletleri'ne dönüfltürmesi beklenebilir.
• Çin, Hindistan, Rusya ve Brezilya küresel aktörler haline
dönüflürken, Rusya Orta Do¤u'da daha aktif bir rol
oynayabilir.
• D›fl Politikada Türkiye, Avrupa Birli¤i yönelimini ilk
s›raya oturtsa da çok boyutlu politikalar›n› gelifltirerek
daha ileri tafl›mal›d›r.
• Türkiye aç›s›ndan jeopolitik de¤eri tart›flmas›z olan
K›br›s'a önem atfedilmelidir.

Kültür Co¤rafyas›

• Türkiye'nin; tarihten gelen birikimle ortak kültürel
de¤erleri paylaflt›¤› büyük kaynaklara sahip Türk ve ‹slam
dünyas›na yönelik reel politik sa¤duyudan kopmadan
iliflkilerini güçlendirmesi, çok kutuplu küresel sistem
içinde etkinli¤ini art›racakt›r.
• Türkiye, kamu diplomasisi olarak tan›mlanan STK'lar,
ifl adamlar›, kalk›nma yard›mlar› gibi enstrümanlar›
kullanarak; Asya, Afrika, Latin Amerika ve alt bölgelerinde
etkin bir politika izlemelidir.
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2023 hem çok yak›n hem de çok uzak bir perspektiftir. 21.
yüzy›la girdi¤imiz andan itibaren önümüze inan›lmaz olaylar
ç›k›yor ve hiç kimsenin tahmin edemedi¤i h›zda de¤ifliklikler
yafl›yoruz. Hatta son zamanlarda kapitalizmin nimetlerinin
herkese yetip yetmedi¤i, bu sistemin ihtiyaçlar› karfl›lay›p
karfl›lamad›¤› konusu dahi ciddi biçimde tart›fl›lmaya
bafllan›yor.

Dünyadaki h›zl› de¤iflim süreci içinde Türkiye'nin 2023
perspektifi çerçevesinde meseleleri ele alabilmek için
ancak tahminlerde bulunabiliriz. Fakat bu durum; bugün
yaflanmakta olan geliflmelerden hareketle 2023
perspektifine iliflkin öneriler gelifltirebilmemize engel
de¤ildir.

Türkiye h›zla ve gittikçe daha yo¤un biçimde küreselleflen
dünyan›n bir parças› olmaktad›r. Bu nedenle Türkiye,
dünyada yaflanmakta olan geliflmelerden ve problemlerden
etkilenmektedir. Türkiye olarak, hem kendi irademiz
kapsam›nda hem de irademiz d›fl›nda ortaya ç›kan
geliflmelerle karfl›laflaca¤›z. Dolay›s›yla 2023'te Türkiye'nin
hangi konumda olaca¤›, asl›nda 2023'te dünyan›n hangi
konumda olaca¤› ile yak›ndan ilintilidir.

Baflka bir ifadeyle Türkiye, gelecekte dünyada meydana
gelecek olumlu geliflmelerden faydalanma veya olumsuz
geliflmelerden zarar görme durumuyla karfl› karfl›ya
kalacakt›r. Bu nedenle sadece Türkiye'nin de¤il, ayn›
zamanda tüm dünyan›n 2023 perspektifini dikkate almam›z
gerekmektedir.

Birincisi; 2023 dünyas›nda uluslararas› sistem
günümüzden farkl› olacakt›r. Küreselleflme süreci,
teknolojik geliflmelerin etkisiyle daha da derinleflecektir.
Bu durum uluslararas› sistemi de¤iflime zorlayacakt›r.
Uluslararas› sistem içinde örgütlenme flekli de¤iflecektir.

2023'e Do¤ru Dünya ve Türkiye
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Çok uluslu flirketler h›zl› sermaye hareketleri ile adeta
sanal bir dünya yaratt›lar. Bu sanal dünya çok uluslu
flirketleri güçlendirdi ve küçük bir az›nl›¤› çok
zenginlefltirdi. Ama ayn› zamanda bu süreç ciddi ekonomik,
politik ve sosyokültürel krizlere ve çöküntülere neden
oldu.

Bu nedenle yak›n gelecekte devletin otoritesi ve
müdahalesi artacakt›r.

Üçüncüsü; bölgesel entegrasyon süreçleri yak›n
gelecekte daha fazla önem kazanacakt›r. Çünkü zay›f
olan devletler kendi güçlerini art›rabilmek ve büyük güçler
karfl ›s›nda ba¤›ms›zl›klar›n› / egemenliklerini
koruyabilmek için yak›n çevresindeki di¤er devletler ile
bölgesel entegrasyon süreçlerine gireceklerdir.

Bu entegrasyon süreçleri ayn› biçimde gerçekleflmeyebilir.
Yani yeni entegrasyon süreçleri Avrupa Birli¤i modeline
benzer flekilde gerçekleflmeyebilir. Her bölge kendine
özgü entegrasyon modeli gelifltirebilir. Örne¤in Ba¤›ms›z
Devletler Toplulu¤u'nun entegrasyon modeli Avrupa Birli¤i
modelinden büyük ölçüde farkl›d›r.

Dördüncüsü; bölgesel entegrasyon süreçleri h›zland›kça,
dünya ekonomisinde ve politikas›nda rekabet entegre
olmufl bölgeler aras› rekabet fleklinde geliflecektir.
Bölgesel rekabetler, yak›n gelecekte tek tek devletler
aras›ndaki rekabetten daha önemli ve daha etkili
olabilecektir.

Beflincisi; dünya ekonomisinde ve politikas›nda ciddi
güç kaymalar› meydana gelecektir. Avrupa ve Amerika
gücünü muhafaza etmenin yollar›n› ararken, Çin, Rusya,

Ayr›ca uluslararas› hukukun yap›s› ve iflleyifli de¤iflecek,
hukuka duyulan ihtiyaç artacakt›r. Çünkü dünya, tek bir
süper gücün himayesinde yönetilemeyecek ve kontrol
edilemeyecek kadar karmafl›klaflm›fl ve çeflitlenmifltir.
Baflka bir ifadeyle tek kutuplu bir dünya de¤il çok kutuplu
bir dünya söz konusu olacakt›r. Buna ba¤l› olarak da en
genifl kapsaml› uluslararas› örgütlenme olan ve
uluslararas› hukukun temelini oluflturan Birleflmifl
Milletler de yeniden yap›lanma ihtiyac› içinde olacakt›r.

‹kincisi; küreselleflmenin yan›nda ayn› zamanda devlet
otoritesi de daha fazla ön plana ç›kmaya bafllayacakt›r.
Özellikle çok uluslu flirketlerin keyfîli¤i devlet otoritesi
taraf›ndan dizginlenecek ve s›n›rland›r›lacakt›r. Bu çok
önemli bir geliflme olacakt›r.
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Hindistan ve Brezilya güç kazanacakt›r. Böylece bu dört
devlet kendine yeterli küresel güçler olarak ortaya
ç›kacaklard›r. Küreselleflmeye ayak uyduramad›¤› taktirde
Avrupa, bugüne oranla yoksullaflacak ve insanlar›n yaflam
standard› gerileyecektir. Bu ise Avrupal› devletleri daha
fazla entegrasyona zorlayacakt›r. Böylece Avrupa Birli¤i
entegrasyon süreci h›zlanacak ve yo¤unlaflacakt›r. Çünkü
Avrupal›lar›n h›zla geliflen Rusya, Çin, Hindistan ve Brezilya
ile baflka türlü rekabet etmeleri mümkün de¤ildir. Rekabet
güçlerini art›rabilmek için de Avrupa Birli¤i entegrasyon
sürecini h›zland›rmalar› gerekmektedir. Bu ise, Avrupal›lar›n
Türkiye'ye olan ihtiyaçlar›n› art›racakt›r. Türkiye h›zla geliflen
ve güçlenen dinamik bir ülkedir. Türkiye'siz Avrupa Birli¤inin
rekabet gücü ve rekabet yetene¤i son derece zay›f kal›r.
Böylece gelecekte Avrupa Birli¤i, Türkiye'yi ›srarla kendi
içine davet eden bir konuma gelecektir.

Alt›nc›s›; günümüzde küreselleflme süreci ile birlikte ulus-
devlet modelinin de sona erdi¤ine dair oldukça moda bir
söylem varsa  da  yaflanan gel iflmeler  bunu
do¤rulamamaktad›r. Son y›llarda yeni ulus-devletler ortaya
ç›km›flt›r. Örne¤in 1990'l› y›llarda SSCB'nin ve Yugoslavya'n›n
parçalanmas› ile birlikte yeni ulus-devletler kurulmufltur.
Bu sürecin önümüzdeki y›llarda da devam edece¤i
düflünülmektedir. Dünyam›zda etnik çat›flmalar artarak
devam edecektir. Ulus-devlet olgusunda meydana gelen
geliflmelere paralel pek çok ulus-devlet bünyesinde etnisite
ve etnik az›nl›k olgusu ön plana ç›kmakta veya
ç›kar›lmaktad›r. Bu konu özellikle etnik aç›dan heterojen
yap›ya sahip ülkeleri, bölgeleri ve toplumlar› çok derinden
etkilemekte ve etkilemeye devam edecek gibi görünmektedir.
Yeni küçük ulus-devletler ortaya ç›kmaya devam edecek
ancak bunlar ekonomik, politik, askeri, teknolojik ve

sosyokültürel aç›dan zay›f olacaklar› için büyük güçler
taraf›ndan kontrol edileceklerdir.

Yedincisi; çevresel problemler a¤›rlaflacak ve çevresel
problemler a¤›rlaflt›kça politik ihtilaflar›n ve çat›flmalar›n
kayna¤›n› oluflturacakt›r. Bunlar›n bafl›nda küresel ›s›nma
gelmektedir. Küresel ›s›nman›n sonuçlar› bugünden
yaflanmaya bafllam›flt›r. 2023'e yaklaflt›kça bu problem çok
daha ciddi flekilde karfl›m›za ç›kacakt›r. Bunun önüne
geçebilmek için Kyoto Protokolü'nün ABD dahil her devlet
taraf›ndan imzalanmas› ve hayata geçirilmesi flartt›r.

Türkiye'yi de yak›ndan ilgilendiren di¤er bir çevresel konu
ise su sorunudur. Orta Do¤u'daki h›zl› nüfus art›fl› göz
önünde bulunduruldu¤unda 2025 ila 2030 y›llar› aras›nda
su ancak bölgedeki nüfusun üçte ikisine yeterli olacakt›r.

Yani yak›n bir gelecekte Orta Do¤u nüfusunun üçte biri ciddi
susuzluk problemi ile karfl› karfl›ya kalacakt›r. Bölgedeki
en zengin su kaynaklar› Türkiye'de bulunmaktad›r. F›rat
Nehri 39 milyar metre küp, Dicle Nehri 49 milyar metre küp
y›l debisiyle bölgenin bafll› bafl›na iki büyük kayna¤›d›r. Bu
nedenle, pek çok uzmana göre 2025-2030 döneminde
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bölgedeki anlaflmazl›klar›n ve savafllar›n as›l kayna¤›, Filistin-
‹srail uyuflmazl›¤› veya baflka bir politik uyuflmazl›k de¤il
“su” olacakt›r. Dolay›s›yla Türkiye'yi yak›n gelecekte
zorlayacak olan en önemli konulardan biri su sorunu
olacakt›r. Su kaynaklar›na ulafl›m ve su kaynaklar›n› kontrol
etme konusunda ç›kacak olan anlaflmazl›klar ve çat›flmalar
ister istemez Türkiye'yi de do¤rudan veya dolayl› biçimde
bu konunun içine çekecektir.

Üçüncü çevre problemi g›da tedari¤i konusu olacakt›r. Bugün
bile ülkemiz g›da tedari¤i konusunda s›k›nt› çekmeye
bafllam›flt›r. Yap›lan son tar›m reformlar› neticesinde g›da
konusunda kendi kendine yeten ülke konumundan yavafl
yavafl ç›kmaktay›z. Su sorunu, küresel ›s›nma ve nüfus art›fl›
da göz önüne al›nd›¤›nda yak›n gelecekte Türkiye'nin g›da
tedari¤i sorunu yaflayan ülke konumuna gelebilece¤i
söylenebilir.

Çevresel meseleler ba¤lam›nda ele al›nmas› gereken
dördüncü ihtilaf konusu enerji tedarikidir. Fosil enerji
kaynaklar› giderek azalmaktad›r. En önemli enerji
kaynaklar›ndan petrol ve do¤algaz rezervleri h›zla
tükenmektedir.

Türkiye, co¤rafi konumu itibariyle bu iki enerji kayna¤›n›n
geçifl yoludur. Fakat bu iki enerji kayna¤›n›n azald›¤› oranda,

Türkiye'nin enerji yolu olma önemi de azalacakt›r. Ayr›ca
enerji kaynaklar› azald›kça, enerji pahalanacak ve rekabeti
fliddetlenecektir. Bu durumda dünya yeni enerji kaynaklar›
aray›fl› içine girecektir. Nitekim bu çal›flmalar flimdiden
bafllat›lm›fl durumdad›r. Örne¤in; hidrojen enerjisini daha
kullan›labilir hale getirmek için çal›flmalar sürdürülmektedir.

Enerji kaynaklar›n›n tükenmekte oluflu nükleer enerjinin
önemini art›rmaktad›r. Ne yaz›k ki Türkiye bu konuda çok
geri kalm›fl durumdad›r. Türkiye'nin daha da gecikmeden
en modern teknikleri kullanarak kendi ulusal nükleer
enerji program›n› oluflturmas›, gelifltirmesi ve uygulamaya
almas› isabetli olacakt›r.

Frans›z Devrimi ile tarih sahnesine ç›kan ulus-devlet modeli,
üç süper devletin y›k›lmas›na yol açm›flt›r: Rusya, Avusturya-
Macaristan ve Osmanl› Devletleri. Birinci Dünya savafl› bu
üç süper devletin sonu olmufl ve yeni küçük ulus-devletler
ortaya ç›km›flt›r. Böylece yeni bir uluslararas› politik sistem,
uluslararas› hukuk ve uluslararas› örgütlenme (milletler
cemiyeti) dönemi bafllam›flt›r. Osmanl› Devleti'nin uzun
süren y›k›l›fl› sürecinde “mevcut olan› koruma” içgüdüsü
ile hareket edilmifltir. Ard›ndan, dünyada köklü de¤iflim
dönüflüm sürecinin yafland›¤› bir dönemde Atatürk'ün
önderli¤inde Türk milli devrimi gerçeklefltirilmifltir. Böylece
Türk ulus-devleti infla edilmifltir. Türkiye olarak geride
b›rakt›¤›m›z 85 y›l içerisinde çok mesafe kat ettik. fiu anda
Türkiye, ekonomik ve toplumsal geliflimini tamamlam›fl
olmasa da bu yola girmifl ve emin ad›mlarla ilerleyen bir
ülke konumundad›r. Türkiye, ekonomik ve toplumsal geliflim
için gerekli olan insan ve bilgi altyap›s›n› bu 85 y›l sürecinde
oluflturabilmifltir.
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Türkiye nüfusunun %60'› 35 yafl›n alt›ndad›r. Bugünkü
geliflmifl ülkelerin hepsi Türkiye'ye göre çok yafll›d›r.

Biz gelece¤i temsil ediyoruz, onlar ise geçmifli. Elimizdeki
kaynaklar› ve potansiyeli ak›lc› ve verimli biçimde kullan›rsak,
geliflmifl ülkeleri k›sa süre içinde yakalayabiliriz. Türkiye
büyük bir potansiyele sahiptir ve gelece¤i de büyüktür.
Bunun fark›nda olan Avrupa, bu nedenle Türkiye'nin Avrupa
Birli¤ine üyeli¤i konusunu çok hararetli biçimde
tart›flmaktad›r. Bu tart›flman›n odak noktas› Türkiye'nin
büyüklü¤ü ve gücüdür.

Türkiye henüz kendi bafl›na küresel bir güç de¤ildir. Bu
nedenle Türkiye, kendi d›fl ›nda meydana gelen
geliflmelerden, do¤rudan veya dolayl› biçimde etkilenecektir.
Fakat Türkiye bir bölgesel güçtür. Bölgesel güç olarak
Türkiye, kendi yak›n co¤rafyas› içinde bir bölgesel örgütlenme
sürecine girmelidir. Türkiye böyle bir örgütlenme içine
girerken co¤rafi konumu ile ideolojik, politik ve ekonomik
yap›s›n› dikkate almal›d›r.

Bu ba¤lamda, örne¤in, Arap Birli¤i Türkiye için uygun bir
bölgesel örgütlenme seçene¤i de¤ildir. Çünkü tamamlay›c›l›k
unsuru olmadan entegrasyon ve örgütlenme mümkün olmaz.
Türkiye ile bu ülkeler aras›nda tamamlay›c›l›k unsuru ya
yoktur ya da çok zay›ft›r. Enerji kaynaklar›na dayal›
ekonomileri olan bu ülkeler, enerji kaynaklar›n›n azalmas›
ile birlikte büyük bir çöküfl yaflayabileceklerdir. Ayr›ca
Türkiye'nin ideolojik, politik, ekonomik yap›s› Arap Birli¤i
ile uyuflmaz.

Tüm bunlar› göz önüne al›rsak, bölgesel örgütlenme
konusunda Türkiye'nin önündeki en önemli seçenek Avrupa

Birli¤idir. Co¤rafi, politik, ekonomik ve ideolojik yak›nl›k
itibariyle Türkiye'nin Avrupa Birli¤ine kat›l›m› hem Birlik’e
hem de Türkiye'ye karfl›l›kl› fayda ve güç sa¤layacakt›r. Yani
Avrupa Birli¤i ile Türkiye aras›nda karfl›l›kl› ihtiyaç durumu
söz konusudur. Türkiye Avrupa Birli¤inden, Avrupa Birli¤i
de Türkiye'den vazgeçemez. Baflka bir ifadeyle Türkiye'nin
gelece¤i Avrupa Birli¤inde, Avrupa Birli¤inin gelece¤i de
Türkiye'dedir.

Uluslararas› Sisteme Yönelik Perspektifler

Uluslararas› sistemin tarihinde üç dönüm noktas› olmufltur.
Birincisi; 15. yüzy›lda Rönesans Devri ile bafllayan Bat›'n›n
yükselmesidir. Bu dönem; bilim, sanat, teknoloji, ticaret
alanlar›n›n geliflmesinde ve kapitalizmin temellerinin
at›lmas›nda önemli bir ad›m oldu. Rönesans Döneminden
itibaren Bat› Avrupa h›zla geliflip güçlendi ve dünyan›n lideri
konumuna geldi. 19. yüzy›lda ise Amerika Birleflik Devletleri
sahneye ç›kt› ve Bat› Avrupa'y› yakalad›. Bu durum,
uluslararas› sistemdeki ikinci dönüm noktas› oldu. Yani hem
ABD'yi hem de Bat› Avrupa'y› içine alan Bat› dünyas›n›n 500
y›ll›k bir yükselifli söz konusudur. 21. yüzy›lla birlikte ise
üçüncü dönemece girdik. Bu dönüm noktas›nda Bat›'n›n
yavafl yavafl gerilemeye bafllad›¤›n› görüyoruz. Yani Bat›'n›n
ekonomik ve diplomatik gücü yavafl yavafl erozyona
u¤ruyor.

1990-2007 y›llar›nda küresel ekonominin hacmi 23 trilyon
dolardan 53 trilyon dolara ç›km›flt›r. Küresel GSMH'da
yaflanan bu büyük art›fl›n yar›s› geliflmekte olan ülkelere
aitti. 2006-2007 döneminde aralar›nda 30 Afrika ülkesinin
de yer ald›¤› 124 ülke %4'lük büyüme h›z› gerçeklefltirdiler.
Dünyadaki yabanc› döviz rezervi miktar›n›n %75'i (yani 7
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trilyon dolarl›k bir de¤er) Asya ve petrol üreten ülkelerin
elindedir.

Bu ülkelerin elinde ayr›ca 2,5 trilyon dolar bütçe d›fl› kamusal
fonlar mevcuttur. Bu fonlar Bat›l› büyük flirketlere yat›r›l›yor
ve bu flirketlerce yönetiliyor.

Yap›lan tahminlere göre 2020 y›l›nda Amerika, Avrupa Birli¤i
ve Çin ülkelerinin her biri küresel GSMH'n›n %20'sine sahip
olacaklar. Hindistan'›n pay› %10, Japonya'n›n ise %5 olacakt›r.
2035'te ise; Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya ve Meksika
ekonomilerinin toplam›, bugünkü G-7 ülkelerinin (ABD,
Almanya, ‹ngiltere, Fransa, Japonya, ‹talya, Kanada) toplam
ekonomisinden daha büyük olacakt›r.

Son yaflan›lan krize ra¤men Çin ve geliflmekte olan ülkeler
2008'de %6,9 büyüme h›z› gösterdiler. 2009 içinde ise %6,1'lik
büyüme h›z› kaydetmeleri tahmin ediliyor.

Asya ve petrol ihracat› yapan ülkeler uluslararas› piyasalara
sermaye enjekte ederlerse, yaflanmakta olan mali kriz çok
daha kolay atlat›labilecektir. Yani Bat› dünyas› krizi
atlatabilmek için bu ülkelerin yard›m›na muhtaç. Tabii ki bu
sözünü etti¤imiz fonlar hükümetlerin denetimi alt›nda oldu¤u
için beraberinde sadece ekonomik etkiyi de¤il, siyasal etkiyi
de getirecektir. Yani Bat›l› bankalara kamusal fon
yat›rd›¤›n›zda, o bankalar ve ülkeler üzerinde siyasal bir etki
elde edilebilmektedir.

Günümüzde dünyan›n en zengin insan› Meksika'da, dünyan›n
en büyük fabrikas› Çin'de, dünyan›n en uzun yap›s› Tayvan'da,
dünyan›n en büyük kumarhanesi Çin'in Macao Adas›'nda,
dünyan›n en büyük al›flverifl merkezi gene Çin'dedir. Bu tür

örnekler gösteriyor ki; Bat› ülkeleri d›fl›nda h›zla geliflen
yeni ülkeler bulunuyor. Ayr›ca dünya ekonomisinde ve
politikas›nda art›k daha fazla aktif oyuncu rol üstleniyor.
Tüm bu veriler, yeni bir küresel sistemin oluflmakta oldu¤unu
gösteriyor. 21. yüzy›l›n uluslararas› sisteminde iktidar daha
az “merkezî” olacakt›r. Yani iktidar sistem içinde daha fazla
da¤›n›k olacakt›r.

Bunun birinci nedeni, Bat› d›fl›nda yeni güçlü devletlerin
ortaya ç›k›yor olmas›d›r. ‹kinci nedeni ise, devlet d›fl›
aktörlerin çok güçlenmesidir. En önemli devlet d›fl› aktörler
uluslararas› örgütler ve büyük flirketlerdir.

100 y›l öncesinde dünyada çok kutuplu bir uluslararas›
sistem vard›. Bu çok kutuplu sistemi Bat›l› büyük güçler
(ABD, Almanya, Fransa, ‹ngiltere, Avusturya ‹mparatorlu¤u,
Rusya ‹mparatorlu¤u, ‹talya) idare ediyordu. Bu güçlerden
birisi yükselifle geçti¤i vakit di¤erleri aras›nda ittifaklar
kuruluyor ve yükselifle geçen aktör dengeleniyordu.

2. Dünya Savafl› sonras›nda ise ABD ve SSCB taraf›ndan
idare edilen çift kutuplu sisteme geçildi.

Bat›l› kapitalist ülkeler ABD liderli¤inde, sosyalist ülkeler
ise SSCB liderli¤inde kutuplaflt›. Asya ve Afrika ülkelerinin
bir k›sm› SSCB'ye, di¤er bir k›sm› ise ABD'ye yak›n durdu.
Latin Amerika ise, Küba hariç, ABD'nin kontrolündeydi. ‹ki
kutup aras›nda bir “nükleer dehflet dengesi” olufltu. De¤iflik
ekonomik, politik ve sosyolojik nedenlerden dolay› SSCB'nin
da¤›lmas› ve sosyalist ülkelerin kapitalizme geçifl yapmalar›
ile birlikte 1990'l› y›llarda ABD kendi “imparatorlu¤unu” ilan
etti. Yani 1990 sonras›nda ABD, uluslararas› sistemin tek
süper gücü haline geldi. Amerika önümüzdeki yak›n k›sa
dönemde de tek süper güç olmaya devam edecektir.
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Uluslararas› sistemde halen en büyük güç ABD'dir. ABD'nin
GSMH's› 13 trilyon dolard›r. Amerikan ekonomisi flu anda
dünyan›n en rekabetçi ekonomisine sahiptir. Araflt›rma-
gelifltirme faaliyetlerinde dünyada birinci ülkedir. Dünyadaki
silahlanma harcamalar›n›n yar›s›n› yapmakta olan ABD,
dünyan›n en güçlü ordusuna sahiptir. ABD, halen teknolojik
üstünlükteki bir numaral› ülke konumunu koruyor.

Ancak, Irak savafl› ile birlikte Amerika'ya karfl› dünya
kamuoyunda antipati geliflti. Böylece Amerika yumuflak
gücünü (soft power) büyük ölçüde yitirdi. Çünkü dünya
kamuoyu nezdindeki olumlu imaj›n› yitirdi. 1990'l› y›llarda
var olan Amerikan sempatisi art›k yok. Bu durum Amerikan
gücü için önemli bir gerilemedir.

Amerika uygulad›¤› d›fl politika ile dünyay› fliddete, savafla
sürüklüyor ve terörize ediyor. Amerikan d›fl politikas›
günümüzde sadece kendi özgücüne dayan›yor ve uluslararas›
hukuku dikkate alm›yor. Amerikan kamuoyunda ise bir
paranoya dönemi yaflan›yor. Kuflkusuz Obama'n›n liderli¤i
farkl› bir yönetim anlay›fl›n› ifade etse de bu gerçek kolay
de¤ifltirilebilir gibi görünmüyor.

Yeni dönemde ABD'yi en fazla zorlayabilecek olan ülke
Rusya'd›r. Rusya, 1990'l› y›llarda ABD'den, Bat› Avrupa
devletlerinden ve uluslararas› finans kurulufllar›ndan büyük
miktarlarda kredi alm›flt›. Böylece ABD'ye ve Bat›'ya ba¤›ml›
duruma düflmüfltü. Fakat 2000'den itibaren h›zla toparlanma
sürecine giren Rusya tüm borçlar›ndan kurtuldu. fiu anda
mali aç›dan hiçbir yere ba¤›ml› de¤ildir. Rusya'n›n elinde
100 milyarlarca dolar kamusal fon birikmifl durumda. Bu
nedenle yaflan›lan mali krizden fazla etkilenmedi¤i gibi,
mali krizden etkilenen pek çok devlete kredi açt›. Bunlardan

birisi ‹zlanda'd›r. NATO üyesi olan ‹zlanda Bat›l› müttefik
dostlar›ndan istedi¤i kadar kredi bulamay›nca Rusya'ya
yöneldi ve Rusya'dan büyük miktarda kredi çekti.

Ekonomisini toparlayan Rusya, uluslararas› politikada da
a¤›rl›¤›n› art›rmaya bafllad›. Bunu en son, Gürcistan'a yönelik
gerçeklefltirdi¤i askeri operasyonda ve Gürcistan
politikas›nda gördük. Rusya'n›n silahlanma bütçesi
Amerika'n›n silahlanma bütçesinin %10'u kadar. Ama
bununla birlikte son derece güçlü bir orduya sahip ve kendi
yak›n çevresinde ordusunu kullanmaktan çekinmeyen bir
d›fl politika sergiliyor. Rusya flu anda daha çok Orta Asya,
Kafkasya ve Karadeniz bölgelerine nüfuz ediyor. Ama
Rusya'n›n geliflimi bu flekilde devam edecek olursa yak›n
zamanda Orta Do¤u'da da daha etkili bir d›fl politika
uygulayaca¤›n› söyleyebiliriz.

Rusya'n›n geliflimi aç›s›ndan en ciddi problem, Rus
ekonomisinin büyük ölçüde petrol ve do¤algaz gelirlerine
dayan›yor olmas›d›r. Rusya'n›n, ABD ile rekabet edebilmesi
için ekonomisini daha fazla çeflitlendirmek zorundad›r.
Ekonomisini çeflitlendirmedi¤i sürece Rus ekonomisi
do¤algaz ve petrol fiyatlar›ndaki dalgalanmalar karfl›s›nda
çok k›r›lgan olacak ve di¤er sektörlerde ABD ve Bat› Avrupa
ülkeleri ile rekabete girmesi mümkün olmayacakt›r.

Rusya'n›n iç politik yap›s› Bat›l› ülkelerden farkl›l›k gösteriyor.
‹fl ve siyaset dünyas› çok s›k› biçimde iç içe geçmifl durumda.
‹fl, medya ve siyaset belli bir elit taraf›ndan kontrol ediliyor
ve yönetiliyor. Önümüzdeki dönemde Rusya, Asya k›tas›nda
Çin ile, Avrupa k›tas›nda Avrupa Birli¤i ile, küresel çapta
ise ABD ile rekabet içinde olacakt›r.
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Bir baflka önemli aktör olan Çin'in son otuz y›ldaki büyüme
h›z› %9'dur. Bu h›zl› büyüme sayesinde 400 milyon Çinli,
yoksulluk s›n›r›n›n üzerine ç›km›flt›r. Çin'in elinde 2 trilyon
dolar döviz rezervi var. Dünyan›n dördüncü büyük ekonomisi
olan Çin, 1978 y›l›nda yapt›¤› toplam ihracat› bugün bir günde
yap›yor. Kömür, çimento ve çelikte dünyan›n en büyük
üreticisidir. D›fl ticaret, Çin GSMH's›n›n %70'ini oluflturuyor.
Bununla birlikte Çin'in ciddi problemleri de mevcuttur.
Bölgeler aras› eflitsizlikler çok büyüktür. Baz› bölgeler h›zla
geliflirken di¤er bölgeler son derece az geliflmifl durumdad›r.
Bir baflka önemli sorun, yayg›n yolsuzluktur. Çin d›fl politikada
bar›flç›l bir yol izliyor. Sadece Tayvan konusunda, her türlü
riski göze alabilecek ve her türlü d›fl politika arac›na
baflvurabilecek derecede hassas davran›yor. Çin d›fl
politikas›nda Afrika'ya da özel önem veriyor. Afrika ile olan
ticari iliflkileri her y›l %50 art›yor. Fransa, ‹ngiltere ve Amerika
ise bu durumdan oldukça rahats›zl›k duyuyor. Sudan
petrollerinin yaklafl›k %65'ini Çin sat›n al›yor. Çin ile Amerika
aras›nda hem rekabet hem de karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k söz
konusudur. Her ikisi birbirlerinin pazar›na ihtiyaç duyuyor.
Çin'in silahlanmaya ay›rd›¤› bütçe, Amerika'n›n silahlanmaya
ay›rd›¤› bütçenin %10'u kadard›r. Çin, Amerika ile herhangi
bir askeri rekabet içine girmiyor. Çin, Amerika ile
uluslararas› ticaret alan›nda rekabet etmeyi seçmifl
durumdad›r.

Uluslararas› sistemde yükselifl içinde olan bir di¤er önemli
aktör Hindistan'd›r. Son 15 y›ld›r dünyan›n ikinci en h›zl›
geliflen ekonomisine sahiptir. 2040 y›l›nda dünyan›n üçüncü
büyük ekonomisi olaca¤› tahmin ediliyor. Bu h›zl› ekonomik
geliflmeye ra¤men Hindistan'da hala 300 milyon insan günlük
1 dolardan az bir gelirlere yafl›yor. Dünyadaki fakirlerin %40'›
Hindistan'da bulunuyor. Bu yoksulluk ortam› Hindistan'›n
en önemli problemidir ve daha aktif bir d›fl politika

uygulamas›n› engellemektedir. Hindistan gücünü
yoksullukla mücadeleye yo¤unlaflt›r›yor.

Önümüzdeki yak›n dönemde uluslararas› sistemde ABD tek
süper güç olmaya devam edecektir. Bununla birlikte birden
çok büyük güç var olacakt›r. Bunlar Rusya, Çin, Fransa,
‹ngiltere, Almanya, ‹talya, ‹spanya, Kanada ve Japonya
ülkeleridir. Ayr›ca sistem içinde bölgesel güçler olacakt›r.
Örne¤in; Brezilya ve Meksika Latin Amerika'da, Güney Afrika
kendi k›tas›nda, Hindistan ise Asya k›tas›nda bölgesel güç
olacaklard›r. Böyle bir sistemde ABD, Kanada ve Bat› Avrupa
ülkeleri aras›ndaki ittifak iliflkisi devam edecektir. Fakat
ayn› zamanda konulara göre de¤iflen ittifaklar ve rekabetler
de söz konusu olacakt›r. Yani yeni sistemde iki kutuplu
dönemde oldu¤u gibi s›k› ve sabit ittifak iliflkileri
olmayacakt›r.

21. yüzy›lda uluslararas› sistemin önemli bir konusu çevresel
problemler ve do¤al kaynaklar olacakt›r. Çünkü çevresel
problemler h›zla artarken, do¤al kaynaklarda h›zl› azal›fl
yaflanmaktad›r. 20. yüzy›lda dünya nüfusu üç kat artt›. Buna
karfl›l›k su tüketimi alt› kat artt›.  Örne¤in günümüzde temiz
su s›k›nt›s› yaflan›yor. Bu sorun 21. yüzy›lda daha da
fliddetlenecektir. Bununla birlikte salg›n hastal›klar da
sistemi etkileyen bir baflka konu ve problem haline gelmifltir.

Milliyetçilik, 21. yüzy›l›n uluslararas› sisteminde önemli bir
ideoloji ve hareket olmaya devam edecektir. Alt-milliyetçilik
ise sistem içinde parçalay›c› bir etki do¤uracakt›r. Bu durum
sistem içinde yeni çat›flmalara yol açacakt›r. Belçika'daki
Flaman sorunu, ‹ngiltere'de ‹skoçlar›n tam ba¤›ms›zl›k
talepleri, Hindistan'da bölgesel partilerin güçlenmesi,
‹spanya'da ayr›l›kç› Bask hareketi bu duruma verilebilecek
say›s›z örnekten sadece bir kaç›d›r.
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Modern dünya sistemi Bat›l› devletlerin ve toplumlar›n
kimlikleri ile flekillenmifltir. Fakat geliflen yeni güçler (Çin,
Hindistan, Meksika, Brezilya gibi) kendi kimliklerini
uluslararas› sisteme fl›r›nga ediyorlar. Böylece 21. yüzy›lda
uluslararas› sistem sadece Bat›l› kimli¤e sahip olmayacak
daha heterojen bir kimlik yap›s›na sahip olacakt›r. Bu ise
dünya sistemi içinde kimlikler aras› rekabeti tetikleyecektir.
Yani yeni yüzy›lda rekabet sadece politik, ekonomik ve askeri
rekabet fleklinde gerçekleflmeyecek, bunlar›n yan›nda bir
de kimliksel rekabet geliflecektir. Bu kimlikler aras› rekabet,
çat›flmalara dönüflebilece¤i gibi, bir senteze ve insanl›¤›n
ortak zenginli¤ine de dönüflebilir.

Ayr›ca yeni uluslararas› örgütler ortaya ç›kacakt›r. Örne¤in;
çevre sorunlar›yla ilgilenen genifl kapsaml› bir uluslararas›
örgüte büyük ihtiyaç duyuluyor. Bu örgütün temeli Kyoto
Protokolü ile at›labilir. Nükleer silahlar›n yay›lmas›n›n
önlenmesine iliflkin bir uluslararas› örgütün kurulmas› da

muhtemeldir. Enerji alan›ndaki problemlerle ve iliflkilerle
ilgilenmek üzere yeni bir uluslararas› enerji örgütünün
kurulmas› mümkün olabilir.  Bu örgüt enerji üreten ve ihraç
eden ülkeler ile büyük çapta enerji tüketen ülkeler aras›ndaki
iliflkileri düzenleme ifllevi görecektir. Benzer bir yeni
uluslararas› örgüt, sermaye piyasalar›n›n düzenlenmesi için
de oluflturulabilir.  Yeni dönemde ayr›ca organize suçlarla
mücadele, terörle mücadele, yasa d›fl› göçle mücadele gibi
alanlarda da uluslararas› örgütler kurulabilir.

Küreselleflmenin Genel Analizi

Dünya 20. yüzy›l›n sonunda bafllayan ve 21. yüzy›l›n bafl›nda
halen devam eden h›zl› bir de¤iflim süreci yaflamaktad›r. ‹ki
kutuplu dünya kavram› ve so¤uk savafl geçmiflte kalm›flt›r.
Milyonlarca insan› ve kurumlar› birbirine ba¤layan cep
telefonlar›, bilgisayarlar ve internet sistemleri, iletiflim
alan›nda devrim yaratm›flt›r. Bütün dünya ülkeleri taraf›ndan
izlenen televizyon yay›nlar› haberleflme alan›nda ç›¤›r
açm›flt›r. Bu geliflmelerle uluslararas› iliflkilerin, ticaretin
ve insanlar›n güncel yaflam›n›n boyutlar› de¤iflmifltir.
Küreselleflme olgusu devletleri, kurumlar›, flirketleri,
toplumlar› ve insanlar› derinden etkilemifltir.

Geçmiflte de “küreselleflme dalgalar›” olarak adland›r›lan,
ülkeler aras›nda ticaretin büyük ölçüde artt›¤›, uluslararas›
ekonominin küresel özellikler gösterdi¤i dönemler olmufltur.

Küreselleflmenin birinci dalgas›, Bat› Avrupa'da kapal›
tar›m ekonomisinden (feodalizmden) ticari kapitalizme geçifl
sürecinde yaflanm›flt›r. Bu dönemde h›zla geliflen ticaret,
kent devletlerinin ve feodal beyliklerin üzerinde daha genifl
ve güvenli bir pazar ihtiyac›n› ortaya ç›karm›flt›r. Bu ihtiyaç
feodal beyliklerin yerine daha büyük ölçekli ulus-devletlerin
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ortaya ç›kmas›na neden olmufltur. Yeni siyasal birim; ülke
üzerinde tek tip yasalar›n ç›kart›lmas›, bölgelere göre
de¤iflmeyen vergi politikas›n›n belirlenmesi, dil ve kültür
yönünden homojenlefltirme politikalar›n›n yürütülmesi ve
hukuk güvenli¤inin sa¤lanmas› gibi fonksiyonlar› üslenerek
ticaret burjuvas›n›n ulusal pazar ölçe¤inde faaliyet
göstermesini güvence alt›na alm›flt›r. 1648 y›l›nda yap›lan
Westphalia Bar›fl Anlaflmas› ile ulus-devletlerin uluslararas›
iliflkilerin bafl aktörü oldu¤u tescil edilmifltir. Sömürgecilik,
ulus-devletlerin bu dönemde uygulad›¤› d›fl politikan›n
temelini oluflturmufltur.

Küreselleflmenin ikinci dalgas›, sanayi devriminden sonra
yaflanm›flt›r. Sanayinin geliflmesi, üretimin artmas›
uluslararas› ticaretin genifllemesini h›zland›rm›fl ve yap›s›n›
de¤ifltirmifltir. 1880'lere gelindi¤inde, kapitalizmde
tekelleflme ve finans kapitalin boy göstermesi olgusuyla
karfl›lafl›lm›flt›r. Üretimin artmas› ulusal pazarlar›n d›fl›nda
daha genifl ve güvenli pazarlar›n bulunmas›n› zorunlu
k›lm›flt›r. Bu zorunluluk nedeniyle sömürgecilik emperyalizm
biçimine dönüflmüfltür. Emperyalizm, Avrupa'n›n 19. yüzy›lda
sanayi devrimi sonucu karfl›laflt›¤› ekonomik ve sosyal
sorunlara çözüm getiren bir d›fl politika ilkesi olmufltur. Bu
devrede, ulus-devletler güçlerini art›rabilmek maksad›yla
d›fl politikada ittifak oluflturma stratejisini uygulam›fllard›r.

Küreselleflmenin üçüncü dalgas› 20. yüzy›l›n sonunda
yaflanmaya bafllam›flt›r. ‹letiflim ve biliflim sahalar›nda
yaflanan teknolojik geliflmeler, üretimin örgütlenmesinde
ve ticaretin yap›s›nda büyük de¤ifliklikler meydana getirmifltir.
De¤iflim çok boyutlu olarak yaflanmaktad›r. Bir tarafta
teknolojik devrimin haberleflmede yaratt›¤› ola¤anüstü
h›zlanma ve alan genifllemesi, di¤er tarafta elektroni¤in
haberleflmede yaratt›¤› devrimin ekonominin her kesiminde

yeni olanaklar ve üretim biçimleri meydana getirmesi, di¤er
bir tarafta da haberleflmenin s›n›r tan›mamas›, küresel
iletiflim ve etkileflimin artarak uluslararas› iliflkiler
stratejilerini ve devlet yap›lar›n› etkilemesi söz konusu
olmufltur.

Bütün bunlar›n sonucunda flu husus aç›k olarak
görülmektedir. “Dünyan›n son yirmi y›lda geçirdi¤i de¤iflim
sanayi devriminin yaratt›¤› de¤iflim kadar köklü olmaktad›r.”

Küreselleflmeyi en genifl anlam›yla; ekonomik, siyasi, sosyal
ve kültürel alanlarda de¤erlerin ulusal s›n›rlar› aflarak dünya
geneline yay›lmas› fleklinde tarif edebiliriz. Ticaret, sermaye
hareketleri ve teknoloji ak›m›n›n “transnasyonel” bir özellik
kazanarak yay›l›p yo¤unlaflmas› milli devlet olgusunu
aflmakta, s›n›r ötesi menfaat gruplar›n› ve de¤iflik milletlere
mensup bireyleri s›k› menfaat ba¤lar›yla birbirine
ba¤lamaktad›r. Bu tür iliflkiler sonucunda ortaya ç›kan
karfl›l›kl› ba¤›ml›l›klar, devletin s›n›r aflan ekonomik iliflkiler
üzerindeki kontrolünü azaltmaktad›r. Ekonomik iliflkilerin
zedelenmeden devam etmesi ve geliflmesi için gerekli olan
uluslararas› istikrar ihtiyac›, küresel ekonomik sistemle
bütünleflen devletler aras›nda savafl ihtimalini çok büyük
ölçüde azaltmaktad›r. Bu olgu, özellikle Kuzey Amerika ve
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Bat› Avrupa'da göze çarpmaktad›r. Ekonomileri ve bilgi
birikimleri, ileri teknoloji ve hizmet sektörüne dayanan
Japonya ve Singapur gibi Pasifik ülkeleri de bu sistemle
bütünleflmifl durumdad›rlar. Telekomünikasyon ve
medyadaki bafl döndürücü geliflmeler de dünyay› küçülterek
küreselleflme sürecini h›zland›rm›flt›r. Bütün bunlar›n
yan›nda, terörizm ve uyuflturucu ticareti gibi örgütlü suçlar
ile insan haklar› ihlalleri, göç hareketleri ve çevre kirlenmesi
gibi hususlar süratle s›n›rlar› aflan bir nitelik kazanarak
uluslararas› toplumun büyük bir kesiminin ortak sorunlar›
haline gelmifltir.

Günümüzde devletlerin baflar›s›n› büyük ölçüde bu küresel
dinamiklere uyum sa¤layabilmeleri ve onlar› milli
hedeflerin gerçeklefltirilmesinde kullanabilmeleri
belirlemektedir.

‹nsanlar aras›nda yeni ortak de¤erler ve amaçlar›n
oluflmas›na yol açan bu e¤ilime ra¤men, milli egemenlik,
devletin ülke bütünlü¤ü ve milli devlet gibi küreselleflmeye
z›t kavramlar›n kutsall›¤›n› yitirdi¤i henüz söylenemez.

Etnik milliyetçili¤e dayanan bir devlet kurma ve yeni topraklar
elde ederek geniflleme emellerinin yol açt›¤› kanl›
çat›flmalarda din ve mezhep farklar›n›n da rol oynamas›,
baz› zihinlere ‹slamiyet - H›ristiyanl›k çat›flmas›n›n yeni
dönemin özelliklerinden biri olaca¤› fikrini yerlefltirmektedir.
Afl›r› dini ak›mlar›n Orta Do¤u, Kafkaslar ve Afganistan'da
güçlenmelerini; küreselleflme sonucu Bat› medeniyeti
de¤erlerinin bu bölgelere h›zla nüfuz etmelerine karfl› ortaya
ç›kan bir tepki olarak aç›klamak da mümkündür.
Bat› kültürü, bir yandan h›zla dünyaya yay›l›rken bir yandan
da kendisine tepki olarak beliren dini ve milliyetçi ak›mlar›n
güçlenmesine neden olarak kendi karfl›t›n› yaratmaktad›r.

‹ktisadi liberalizmin bak›fl aç›s›na göre küresel bir tüketici
kültürü, uluslararas› bar›fl ve ifl birli¤ini destekleyen olumlu
bir geliflme iken, milliyetçi görüfle göre uluslar› milli
kimliklerinden koparabilecek tehlikeli bir oluflumdur.
Dolay›s›yla kültürel küreselleflmenin olumlu mu, yoksa
olumsuz bir geliflme mi oldu¤u sorusunun cevab› bak›fl
aç›s›na ve söz konusu toplumun dünyadaki konumuna göre
de¤iflmektedir.

Ça¤dafl teknolojilere, global ekonomik yap›lara ve evrensel
de¤erlere uyum sa¤layamayan toplumlar küreselleflme
süreci taraf›ndan kültürel de¤erlerini k›smen de olsa
de¤ifltirmeye zorlanmaktad›rlar. Oysa sosyoekonomik
geliflmifllik düzeyi, e¤itim seviyesi, inanç sistemi gibi
faktörlere ba¤l› olarak bu toplumlar›n baz› kesimleri dünya
ile kültürel bütünleflmenin gerektirdi¤i de¤iflimi isteyerek
ve kolayl›kla sa¤larken, böyle bir de¤iflimi istemeyen veya
baflaramayan kesimler de mevcuttur. Bu kesimler kültürel
kimliklerini koruyabilmek amac›yla demokrasinin de
sa¤lad›¤› olanaklar› kullanarak kendi aralar›nda geleneksel
kurumlar etraf›nda örgütlenme yoluna gitmektedirler.
Böylelikle kültürel küreselleflme, toplumlar›n Bat›c›-Do¤ucu,
laik-dinci, yenilikçi-statükocu gibi eksenler üzerinde
bölünmesine de zemin haz›rlamaktad›r.

‹ngilizce giderek dünya iletiflim a¤›n›n ortak dili haline
gelmektedir. ‹ngiliz sömürgecili¤i ile Amerikan siyasi ve
ekonomik gücü neticesinde yayg›nlaflm›fl olan ‹ngilizce, 320
milyon insan›n ana dili ve 30'dan fazla devletin resmi dili
iken, dünya nüfusunun dörtte biri taraf›ndan da ö¤renilip
kullan›lmaktad›r. Buna paralel olarak dünyada reklamc›l›k,
tüketim kal›plar›, yay›n içerikleri ve bilgi standartlar› giderek
birbirine yak›nlaflmaya yönelmifltir. Ayn› zamanda, ekonomik,
politik ve teknolojik geliflmeler, kitle iletiflim araçlar›n›n
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devlet denetiminden ç›kar›larak özellefltirilmesini ve
ticarileflmesini teflvik etmektedir. Böylece, küresel kitle
iletiflimi yoluyla bölgesel ve yerel kültürlerin evrensel bir
“tek” kültüre do¤ru yönlendirilmeleri h›zlanmaktad›r.

Bu Anglo-Sakson a¤›rl›kl› kültürel etkileflim yaln›z Bat›l›
olmayan kültürlerde de¤il K›ta Avrupas›'nda da tepki görüp
kültür emperyalizmine neden oldu¤u iddias›yla
elefltirilebilmektedir. Avrupa'n›n, Amerikan e¤lence
endüstrisinin Avrupa'daki etkinli¤ini azaltmaya çal›flmas›
yaln›zca ekonomik de¤il, kültürel kayg›lara da ba¤l›d›r.

Bat›l› olmayan ba¤lamlarda ise; teknoloji bir yandan yerel
kültürleri tehdit ederken bir yandan da onlara kendi kültürel
iletiflim ve bilgi a¤lar›n› kurma imkan› vermektedir. Bu
flekilde yerel kültürler; canlan›p dinamizmlerini
art›rabilmekte, dinsel ve geleneksel de¤erlere
dönüflebilmekte ve oluflmakta olan bir dünya toplumunun
öteki yüzü olarak belirmektedirler.

‹letiflim ve bilginin küreselleflmesi türdefl olmayan bir
dünyaya yol açmaktad›r. Kültürün küresel boyutta
homojenleflmesiyle, buna tepki olarak yerel kültürlerin
güçlenmesi eflzamanl› olarak gerçekleflmektedir. Dolay›s›yla,
küresel bir kültürün geliflmesi ile geleneksel kültürlerdeki
canlanma aras›ndaki denge belirgin de¤ildir. Bu dengeyi
oluflturan etmenler her iki kültürün birbirine yak›nl›¤›,
esnekli¤i ve dayan›kl›l›¤›d›r. Öte yandan Bat›l› olmayan
toplumlar sadece kendi geleneksel kültürlerini ya da küresel
kültürü benimsemek d›fl›nda küresel kültürle yerel kültürün
bir sentezini de seçenek olarak bulabilmektedir.
Bat›l› olmayan devletler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda kültürel
küreselleflme, önemli ölçüde Avrupa-Amerika modeli
tüketim al›flkanl›klar›n›n benimsenmesi anlam›na

gelmektedir. Bu süreçte etkin olan dünya televizyon
reklamc›l›¤› a¤›rl›kl› olarak kalk›nmakta olan ülkelerde
gerçekleflmifltir. Dünyada ticari reklamc›l›¤›n artmas›n›n ve
homojenleflen bir tüketicili¤in yay›lmas›n›n Bat›l› olmayan
ülkelerin sosyal geliflimlerine zarar verdi¤i iddia
edilmektedir. Öte yandan, Bat› modernli¤ini kendilerine
temel hedef seçmifl olan toplumlarda, rakip geleneksel
de¤er ve kurumlar›n yerine küresel de¤erlerin ve kurumlar›n
hâkim olmas› anlafl›labilir bir olgudur.

‹letiflimle ilgili di¤er iki önemli geliflme, televizyon al›c›
cihazlar›n›n bütün dünyada yayg›nlaflmas› ve televizyon
program› yap›m›ndaki küresel ölçekte gerçekleflen
özellefltirmedir. Özel televizyon sektörü a¤›rl›kl› olarak siyasi
elitlere yak›n dev aile flirketlerinin elindedir. Program
maliyetlerinde son dönemde görülen art›fllar özel
televizyonlar›n mülkiyetinin s›n›rl› say›da birkaç büyük
firman›n elinde toplanmas›na neden olmufltur.
Özellefltirmenin yan› s›ra, devlet televizyonlar› da Eurovision,
Inter-Vision, Asia-Vision, Afro-Vision gibi bölgesel
kurumlaflmalarla kendi aralar›nda ifl birli¤ini art›rma aray›fl›
içerisindedirler. Kablolu televizyonlar›n yayg›nlaflmas› ve
uydu yoluyla yay›n imkânlar›n›n artmas› da televizyon
yay›nc›l›¤› sektörünü giderek karmafl›klaflt›rmaktad›r.

Yine 1970'li y›llardan itibaren, baflta ‹slam olmak üzere
dinlerin yeniden canlan›fl› dönemi bafllam›flt›r. Geleneksel
dini kurumlar›n canlan›fl›na paralel olarak, bu kurumlar›n
d›fl›nda kalan ve de¤iflik dünya görüfllerine sahip yeni
manevi ak›mlar ve hareketler de artmaktad›r. Özellikle,
ekonomik, kültürel ve toplumsal aç›dan dezavantajl›
kesimlerin dini ak›mlar arac›l›¤›yla yeni bir kimlik aray›fl›
içine girdi¤i gözlenmektedir.



26

ULUSLARARASI ‹L‹fiK‹LER

Güney ülkelerinde ‹slamiyet, hayal k›r›kl›¤›na yol açan Bat›
tipi kalk›nma modeline alternatif bir yaflam tarz› olarak da
görülerek ilave bir anlam kazanmaktad›r. H›ristiyanl›k eski
Do¤u Blo¤u ülkelerinde ve Güney'de yer yer güçlenirken,
endüstrileflmifl Bat› ülkelerinin ço¤unda gerilemektedir.
Budizmin Uzak Do¤u'nun endüstrileflmifl bölgelerinde
etkinli¤i azal›rken Bat›'da cazibesi artmakta fakat yay›lmas›
s›n›rl› kalmaktad›r. Hinduizm ise giderek önemi artan bir
dini ve toplumsal ak›m olarak görülmektedir.

‹slam'da görülen yeniden hareketlenifl siyasi platformlarda
ve kiflilerin manevi dünyalar›nda meydana gelmektedir.
Toplumlar›n manevi ihtiyaçlar›na hitap etti¤i için dini gruplar;
Bat› modernitesini oluflturan siyasal ve toplumsal de¤erlere
muhalefet eden ve dini birlefltirici bir unsur olarak kullanan
siyasi ve toplumsal hareketler olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Di¤er yandan ise, Bat› kaynakl› maddiyatç›l›¤›n ve h›zl›
de¤iflimin kimlik bunal›m›na ve anlams›zl›¤a itti¤i kitleler
çözümü ‹slam'a sar›lmakta bulmaktad›rlar.

‹slam ahlaki ilkeler arz eden bir inanç sistemi olman›n
ötesinde, bir hukuk ve toplumsal yaflay›fl düzeni de
içerdi¤inden, yüzeysel bak›ld›¤›nda tek tip bir ‹slam toplumu
modelinin var oldu¤u izlenimi kolayl›kla uyanabilmektedir.
Bu tek tip ‹slam toplumunun da en çok, dini vurgulayarak
‹slami bir devlet ve toplum modeli oluflturmaya çal›flan
‹ran'a benzedi¤i zannedilebilmektedir. Bat›'ya düflman
ülkeler imaj› yaratma ihtiyac›, ‹slam dünyas›n›n Bat›
medyas›nda genel olarak sald›rgan, hoflgörüsüz, anti-
demokratik ve gerici olarak gösterilmesine yol açt›¤›ndan,
‹slam ülkeleri aras›ndaki farklar›n anlafl›lmas›n›
zorlaflt›rm›flt›r.

Rusya, Ukrayna ve Kuzey Kazakistan'da yap›lan anketlere
göre 1988 y›l›nda Hristiyanlar›n toplam nüfusa oran› % 10
iken, 2000'li y›llarda % 29'a yükselmifl, ayn› dönemde
ateistlerin % 43 olan oran› % 11'e düflmüfltür. Eski Sovyetler
Birli¤i'nde ‹slam'›n canlan›fl› daha da h›zl› olmufltur. Rus-
Ortodoks Kilisesinden farkl› olarak bir ruhban hiyerarflisine
ihtiyaç duymayan ‹slam, Sovyet bask›s›na ra¤men
yaflayabildi¤i için flimdi toparlanmas› daha h›zl›
olabilmektedir. Sadece 1990'l› y›llarda 5.000 cami infla
edilirken, birçok ‹slami gazete ve siyasi parti
oluflturulmufltur.

Komünizmin çöküflünden sonra eski Sovyetler Birli¤i
topraklar› üzerinde ve Do¤u Avrupa'da bölgesel istikrar›
tehdit eden en önemli unsur, afl›r› etnik milliyetçiliktir. Eski
Yugoslavya'n›n da¤›lmas›ndan sonra bafllayan kanl› savafl,
bu geliflmenin en çarp›c› örne¤idir. Afl›r› etnik milliyetçilik
ve onun bir uzant›s› olan “irredentizm” pek çok ülkeyi tehdit
ederken, Bat› Avrupa'da da yabanc› düflmanl›¤›, ›rkç›l›k ve
faflizm önemli ölçüde sorun yaratmaya bafllam›flt›r. Öte
yandan, “mikro milliyetçilik” olarak adland›rabilece¤imiz
küçük grup milliyetçili¤i, devletlerin toprak bütünlü¤ünü
tehdit etmekle kalmamakta, demokratik rejimlerin yerleflip
geliflmesini de engellemektedir. ‹stikrars›zl›¤a sebebiyet
verecek di¤er bir sorun da ekonomi ve güvenlik bak›m›ndan
idamesi mümkün olmayan birtak›m küçük devletçiklerin
ortaya ç›kmas› olacakt›r.

Yukar›daki aç›klamalarda görüldü¤ü üzere iletiflim ve bilgi
a¤lar›n›n küreselleflmesi h›zla devam etmektedir. Buna
paralel olarak ‹ngilizce; bilhassa ifl âleminde, k›smen de
bilim ve sanatta ortak bir dünya dili olarak yayg›nlaflmaktad›r.
Amerikan ve ‹ngiliz firmalar›n›n a¤›rl›kl› oldu¤u dünya
reklamc›l›k sektörü yerküre üzerinde Bat› modeli tüketim
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al›flkanl›klar›n› yaymaktad›r. Küresel tüketici kültürünün
yay›lmas› bir yandan uluslar› birbirine yak›nlaflt›r›rken, di¤er
yandan da yerel ve bölgesel kültürlerin tepkisini çekmektedir.
Yeni teknolojilerin getirdi¤i etkin kitle iletiflim imkânlar›n›
da kullanan dini ve yar›-dînî hareketler bilhassa kimlik aray›fl›
içindeki kesimlerden yandafl toplayabilmektedirler. Bu
flekilde, küresel boyuttaki kültürel yak›nlaflmayla uluslar›n
kendi içlerinde modern-geleneksel ekseninde oluflan
bölünmeler efl zamanl› gitmektedir.

Bat› tipi tüketici kitle kültürü bir yandan yüzeysel özellikleri
sebebiyle elefltirilirken, di¤er yandan da birçok ülkenin
hedefledi¤i serbest pazara, demokrasiye ve insan haklar›na
dayal› siyasi kültürle uyumludur. Tüketici kültürü dinî
ayaklanmalar›, milliyetçi galeyanlar› de¤il, pazar istikrar›n›
ça¤r›flt›r›r. Kültürel küreselleflmenin bir di¤er etkisi de
hükümetler d›fl› uluslararas› örgütler, çok uluslu flirketler
ve düflünce ak›mlar›ndan oluflan uluslararas› bir sivil toplumu
güçlendirmesi, bunun da Bat›l› olmayan ba¤lamlarda sivil
toplum aray›fllar›n› art›rmas›d›r.

Kültürel küreselleflmenin etki ve sonuçlar›, bu sürece tabi
k›l›nan yerel kültürün güncel küresel de¤erlere yak›nl›¤›na,
esnekli¤ine ve direnç gücüne göre de¤iflmektedir. Kendi
kültürünü reddedip tamamen küresel kültüre ba¤lanmak
ya da kendi kültürü içine hapis olup dünyaya s›rt dönmek
afl›r› tepkiler olarak görünürken, uluslar kendi kültürel
de¤er ler in i  kaybetmeden dünya  de¤er ler iy le
bütünleflmelerini sa¤layacak sentezlere ihtiyaç
duymaktad›rlar. Küresel kültürün içinde özelliklerini
kaybetmeden yaflayabilme flans›na sahip olan kültürler için,
küresel sistemin teknolojisini kullanarak uluslararas› boyutta
kendi bölgesel bilgi ve iletiflim a¤lar›n› kurabilme imkân›
vard›r.

Dünyada küreselleflme ile birlikte ortaya at›lan di¤er bir
kavram da “bölgeselleflme”dir.  Baz›  yazarlar
bölgeselleflmeyi küreselleflmeye bir tepki olarak ele almakta,
bölgesel entegrasyon ve içe kapanma refleksi olarak
de¤erlendirmektedir. Bu yaklafl›m küreselleflmenin temel
iddialar› olan dünya ile bütünleflme, dünya pazarlar›na
aç›lma, korumac›l›¤a dönük tüm k›s›tlamalardan ve
engellerden s›yr›labilme fikir ve eylemleri ile çeliflmektedir.
Bölgeselleflme; küreselleflmenin olumsuz etkilerine bir
karfl› koyufl, bir tepki ve savunma mekanizmas› yaratma
süreci olarak görülmektedir. Ancak gerçekçi bir
de¤erlendirme yap›ld›¤›nda; bölgeselleflme eyleminin
aktörleri ile küreselleflmenin yönlendirici aktörlerinin ayn›
oldu¤u tespit edilmektedir. Bu ba¤lamda bölgeselleflme
hareketlerini; h›zla küreselleflen dünya rekabet ortam›nda
baflar›l› olabilmek için, küreselleflme aktörlerinin bölgesel
ifl birli¤ine giderek güçlerini art›rmalar›n›n bir arac› olarak
alg›lamak daha do¤ru olacakt›r.

Küreselleflme aktörleri co¤rafi yak›nl›k faktörünü kullanarak
bölgelerinde güçlü, etkili ve yayg›n birer çekim alan›
yaratmaktad›rlar. Bugün ABD, Bat› Avrupa Devletleri
(özellikle Almanya ve Fransa), Japonya ve Çin'in
öncülü¤ündeki bölgeselleflme faaliyetlerini izlemekteyiz.
S›ras›yla Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA),
Avrupa'da Avrupa Birli¤i (AB), Do¤u ve Güneydo¤u Asya'da
Asya Pasifik Ekonomik ‹fl Birli¤i (APEC) ve Güneydo¤u Asya
Ülkeleri ‹fl Birli¤i (ASEAN) etkinlik düzeyi yüksek en belirgin
bölgeselleflme örnekleridir.

Bunlar›n d›fl›nda, geliflmekte olan ülkelerin ekonomik ve
politik anlamda marjinalleflmemek maksad›yla meydana
getirmeye çal›flt›¤› bölgesel birlikleri de görebiliriz. Arjantin,
Paraguay, Uruguay ve Brezilya'n›n oluflturdu¤u
“MARCOSUR”, Ekvator, Bolivya, Kolombiya, Venezüella ve
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Peru'nun dâhil oldu¤u “And Pakt›”, “Karayipler Ortak Pazar›”,
Türkiye'nin öncülü¤ünü yapt›¤› “Karadeniz Ekonomik ‹fl
Birli¤i” bu tür giriflimlere örnek olarak verilebilir.

Türkiye, tarihi ve kültürel derinli¤inden gelen gücün
fark›nda olarak hem küreselleflmeden hem de
bölgeselleflmeden korkmamal›d›r. Küreselleflmeye bir
tepki olarak içe kapanma refleksine kap›lmamal›, fakat ayn›
zamanda küreselleflmenin rüzgâr›na kap›l›p savrulmamal›
ve küreselleflmenin aktörlerinin oyunca¤› olmamal›d›r.
Tarihi ve kültürel derinli¤inden gelen de¤erlerini ça¤›n
ihtiyaçlar›n› karfl ›layacak flekilde ça¤›n ötesine
tafl ›yabilmelidir. Bu da ancak küreselleflmenin
imkânlar›ndan en az küreselleflmenin aktörleri kadar istifade
edilerek yap›labilir. Türkiye proaktif bir planlama ve çok
çal›flarak bu hedefi gerçeklefltirebilecek güçtedir.

2. Dünya Savafl› sonras›nda Dünya Bankas›, Uluslararas›
Para Fonu (IMF) gibi uluslararas› ekonomi örgütlerinin ve
Birleflmifl Milletler gibi politik örgütlerin kurulmas›
küreselleflme sürecini h›zland›rd› ve derinlefltirdi. ‹letiflim
ve ulafl›m teknolojilerindeki h›zl› geliflim de bu sürece büyük
ivme kazand›rd›.

1990'l› y›llar›n bafl›nda hem SSCB'nin da¤›lmas› hem de
Avrupa'daki di¤er sosyalist rejimlerin çökmesi ve bu ülkelerin
kapitalizme geçifl yapmalar› ise küreselleflme sürecini daha
da h›zland›rd› ve derinlefltirdi. Bununla birlikte uluslararas›
sistemde de köklü de¤iflim yafland›. Çünkü bu zamana kadar
uluslararas› sistem, 2. Dünya Savafl› sonras›nda ortaya ç›kan
güç dengesine dayan›yordu. Bu güç dengesinin sosyalist
kanad›n›n çökmesi do¤al bir sonuç olarak uluslararas›
sistemi radikal biçimde de¤iflime zorlad› ve de¤ifltirdi. Bu
durum küreselleflmeyi h›zland›r›rken beraberinde yeni
ekonomik-politik rekabeti, piyasa kapma yar›fl›n› ve güç
mücadelesini do¤urdu.

Küreselleflmenin h›zlanmas› ve uluslararas› sistemde
yaflanan köklü de¤iflim, beraberinde kavramsal ve
entelektüel tart›flmalar› da do¤urdu. 1990 sonras›nda “Yeni
Dünya Düzeni”, “‹deolojilerin Sonu”, “Tarihin Sonu”,
“Medeniyetler Çat›flmas›”, “Ulus-devletin Sonu”, “Alt-
milliyetçiliklerin Yükselifli” gibi yeni tart›flma konular› geliflti.
Asl›nda tüm bu tart›flmalar›n temel sorunsal›, “de¤iflmekte
olan uluslararas› sistem nereye gidiyor”, yani “yeni ortaya
ç›kacak sistem nas›l bir sistem olacakt›r” konusuydu.

1990 sonras›, ayn› zamanda çok ciddi yeni problemlerin
ortaya ç›kt›¤› bir dönem oldu: 1998 Asya Mali Krizi, etnik-
milliyetçi savafllar›n artmas›, terör örgütlerinin ve
eylemlerinin küresel hale gelmesi, 1999 Kosova Savafl›,
Amerika'ya yönelik 11 Eylül 2001 sald›r›s› ve bunu takiben

Küreselleflme, Uluslararas› Sistem ve
Türkiye

Küreselleflme sürecinin içinde çeflitli aktörler vard›r: Ulus-
devletler, uluslararas› örgütler, bölgesel bütünleflme
hareketleri, flirketler, sivil toplum kurulufllar›, siyasi partiler,
ç›kar gruplar›, bireyler gibi say›s›n› daha da art›rabilece¤imiz
ve çeflitlendirebilece¤imiz aktörler. Çok çeflitli aktörleri
içinde bar›nd›ran bu süreç ilk baflta uluslararas› ticaret
alan›nda bafllad› ve zamanla politik, kültürel ve sosyolojik
alanlara yay›ld›. Uluslararas› ticaret temelinde bafllayan
küreselleflme sürecinin tarihini 16. yüzy›la kadar götüren
sosyal bilimciler vard›r. Bununla birlikte, uluslararas› ticaret
temelinde küreselleflme sürecinin 19. yüzy›lda belirgin hale
geldi¤ini söyleyebiliriz.
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Afganistan Savafl›, ABD'nin Irak'› iflgal etmesi, yoksullu¤un
dünya çap›nda yayg›nlaflmas›, gelir da¤›l›m›nda dengesizli¤in
artmas›, yasad›fl› göç hareketlerinin h›zlanmas› gibi...

Tüm bu problemler beraberinde küreselleflme üzerine
tart›flmalar› do¤urdu. Kimi çevreler küreselleflmenin olumlu
bir süreç oldu¤unu savunurken, baz› çevreler bu sürece
tepki gösterdi, küreselleflmenin y›k›c› ve adaletsiz bir süreç
oldu¤unu iddia etti. Ayr›ca yaflan›lan olumsuz geliflmeler
beraberinde “siyasal sistem” ve “ekonomik sistem”
tart›flmalar›n› bafllatt›. Son 2008-2009 Mali Krizi bu
tart›flmalar› daha da art›rd›.

Küreselleflmenin olumlu bir süreç oldu¤unu iddia edenlerin
en büyük argüman› kapitalizme alternatif baflka bir ekonomi
sisteminin olmad›¤› idi. Bu çevrelere göre, kapitalizm (1)
alternatifsiz bir ekonomi sistemidir, (2) en iyi (verimli)
ekonomi sistemidir ve (3) yoksullu¤u ortadan kald›rabilecek
kabiliyete sahip olan yegâne ekonomi sistemidir.
Küreselleflme, iflte bu kapitalist sistemin dünya çap›nda
yayg›nlaflmas›n› sa¤layan bir süreçtir ve bu nedenle de
olumlu bir süreçtir. Küreselleflme ve kapitalizm
yayg›nlaflt›kça tüm toplumlar›n refah›n› art›r›r. Yani bu ikili
(kapitalizm ve küreselleflme) az geliflmiflli¤in üstesinden
gelir, az geliflmifl toplumlar› gelifltirir. Küreselleflme,
kapitalizmin nimetlerini dünyan›n en ücra köflelerine tafl›r
ve oralar› kalk›nd›r›r. Öyleyse yap›lmas› gereken, tüm
toplumlar›n kendi ekonomik, siyasal, hukuksal, toplumsal
ve kültürel yap›lar›n›n kapitalizm-küreselleflme ikilisine
uygun biçimde dönüfltürülmesidir. Bu yaklafl›m, Amerika
ve Bat› Avrupa ülkeleri taraf›ndan üretilen, savunulan ve
yayg›nlaflt›r›lan bir bak›fl aç›s›d›r.

Bir kere bu Bat› merkezli yaklafl›m› kabul etti¤imiz vakit,
kapitalizmin ve küreselleflmenin do¤al oldu¤unu, karfl›

konulamaz oldu¤unu kabul etmifl oluruz. Bunun devam› ise,
kapitalizmin ve küreselleflmenin kurallar›na boyun e¤mektir.
Oysa hem kapitalizmin hem de küreselleflmenin kurallar›n›
do¤al güçler de¤il, bizzat Bat›l› güçler üretiyor. Öyleyse,
boyun e¤ilen fley, kapitalizmin ve kürselleflmenin do¤al
kurallar› de¤il, Bat›l› güçlerin koydu¤u kurallard›r.

Küreselleflme sürecinde “birinci dünya”, “ikinci dünya” ve
“üçüncü dünya” vard›r. Birinci dünya, Amerika, Kanada,
Japonya ve Bat› Avrupa ülkelerini içine al›r. Birinci dünya
küreselleflmenin motorudur, küreselleflmeyi flekillendirir
ve di¤er ülkeleri kendi kurallar›na uymaya zorlar. Üçüncü
dünya, küreselleflmeye uyum sa¤layamayan ülkeleri ve
toplumlar› içerir. Birinci dünyaya göre, üçüncü dünyan›n
yoksul olmas›n›n nedeni de budur: küreselleflmeye uyum
sa¤layamama. Bu iki dünya aras›nda “ikinci dünya” yer al›r.
Türkiye'nin de içinde bulundu¤u ikinci dünya, üçüncü dünya
ülkelerinden daha zengin olan, fakat birinci dünya
ülkelerinden daha yoksul olan ülkeleri içine al›r.

Günümüzdeki temel soru fludur: ‹kinci dünya ülkeleri ve
toplumlar› geliflip birinci dünyaya m› dâhil olacaklar, yoksa
yoksullafl›p üçüncü dünyaya m› dâhil olacaklar? “Hindistan,
Brezilya, Endonezya, Türkiye, Meksika, ‹ran, Çin, Pakistan
gibi ülkeler nereye do¤ru gidecekler” meselesi ise as›l
tart›flma konusudur. Günümüzdeki uluslararas› politika
tart›flmalar› ve mücadeleleri bu meseleye odaklan›yor.

Bu ülkeler ne yöne giderse gitsin neticede uluslararas›
sistem çok köklü biçimde etkilenecek ve yeniden
flekillenecek. Yani ikinci dünya ülkeleri ister küreselleflme
süreci içinde birinci dünyaya dâhil olsunlar, ister üçüncü
dünyaya yaklafls›nlar, çok büyük dönüflümler ve bununla
birlikte yeni problemler ortaya ç›kacakt›r.
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Tabii ki bu ülkelerin ve toplumlar›n amac› birinci dünyaya
dâhil olmakt›r ve bunun için mücadele ediyorlar. Ama birinci
dünya, her ne kadar “küreselleflme ve kapitalizm tüm
toplumlar› gelifltirecektir” tezini ileri sürüyor ve kapitalizm-
küreselleflme sürecini savunuyor olsa da, ikinci dünya
ülkelerinin kendisini yakalamas›n› istemiyor. Bunun için de
birinci dünya ülkeleri ikinci dünyaya karfl› ekonomik, politik,
ideolojik ve hatta askeri tedbirler al›yor. Çünkü birinci dünya,
kendi d›fl›ndaki ülkelerin ve toplumlar›n daima ikinci dünya
ve üçüncü dünya olarak kalmas›n› amaçl›yor. Böylece birinci
dünya ülkeleri, “di¤erleri” üzerindeki üstünlü¤ünü, iktidar›n›
ve hegemonyas›n› muhafaza etmeye çal›fl›yor.  Bu konuda
birinci dünya ülkelerini en çok tedirgin eden ülke, ikinci
dünya içinde en geliflmifl konumda olan Rusya'd›r. Özellikle
de bu ülkenin birinci dünyaya dâhil olmas›n› istemiyorlar.
Baflka bir ifadeyle birinci dünya kendi zenginli¤ini, refah›n›,
politik karar alma tekelini, ekonomik ve teknolojik gücünü
di¤er ülkeler ile paylaflmak istemiyor.

Küreselleflme süreci içinde yaflanan bu durum Türkiye'yi
do¤rudan etkiliyor. Çünkü Türkiye ikinci dünya ülkesidir
ve birinci dünyaya adayd›r. Türkiye, h›zl› geliflim ivmesi ve
dinamik genç nüfusu ile birinci dünyay› zorluyor. Avrupa
Birli¤i içinde Türkiye üzerinde yo¤un tart›flmalar›n ve
Türkiye'nin üyeli¤i konusunda fliddetli anlaflmazl›klar›n
yaflanmas›n›n as›l nedeni budur. ‹kinci dünya ülkesi olan
Türkiye, birinci dünyaya girecek mi, yoksa ikinci dünya içinde
“tutulacak” m›? Türkiye'nin birinci dünyaya girmesi birinci
dünyaya ne gibi faydalar sa¤lar ve ne gibi maliyetler do¤urur?

Veya bunun tersi; Türkiye'nin ikinci dünya içinde “tutulmas›”
birinci dünyaya ne gibi faydalar sa¤lar ve ne gibi maliyetler
do¤urur? Avrupa Birli¤i içinde yap›lan Türkiye tart›flmas›n›n
odakland›¤› sorular bunlard›r. Ve henüz Avrupal›lar bu
konuda ortak bir karara varm›fl de¤illerdir.

Türkiye bu küreselleflme sürecinde önemli bir aktör olmaya
çal›fl›yor. Türkiye ikinci dünya içerisinde önemli bir aktör
olarak ön plana ç›k›yor. Amaç ise elbette birinci dünya içinde
yer almakt›r. Bunun için Türkiye'nin iç sorunlar›n› çözmesi
gerekir. Yani ekonomisini güçlendirmesi, toplumsal refah›n›
gelifltirmesi, teknolojik ve bilimsel aç›dan geliflmesi ve tabii
ki yaklafl›k 25 y›ld›r sürmekte olan terör sorunundan
kurtulmas› gerekir.

D›fl politikada ise Türkiye’nin yak›n çevresindeki devletler
ile sorunlar›n› çözmesi gerekir. Çünkü kendi komflular›yla
problemli iliflkileri olan bir devlet, bu problemlerin içinde
bo¤ulur ve böylece küresel d›fl politika uygulayamaz. Türkiye
küreselleflme sürecinde daha etkin bir aktör olabilmek için
ayr›ca uluslararas› örgütler içindeki faaliyetlerini de
art›rmal›d›r.

Türkiye'nin kendi sorunlar›n› aflmas› kolay olmayacakt›r.
Özellikle de yak›n çevresindeki devletlerle olan iliflkilerini
problemsiz hale getirmesi çok zorlu bir süreçtir. Çünkü
Türkiye'nin içinde bulundu¤u co¤rafyada çok önemli
problemler yaflan›yor. Bunlardan en belirgini Irak't›r. Irak
iflgal sonras›nda sadece Türkiye için de¤il tüm bölge için bir
istikrars›zl›k ve tehlike durumu haline geldi. Halen bu ülkede
nelerin olaca¤›n› kimse kestiremiyor. Ayr›ca ‹srail-Filistin
sorunu da hem Türkiye'nin d›fl politikas›n› hem de tüm
bölgeyi olumsuz etkiliyor. Benzer istikrars›zl›k, çat›flma,
belirsizlik durumlar› Kafkasya ve Karadeniz co¤rafyas›nda
da mevcuttur. Gürcistan'da yaflanan Rus-Gürcü Savafl› buna
en aç›k örnektir.

Ayr›ca Azerbaycan ile Ermenistan aras›ndaki Karaba¤ sorunu
henüz çözülmüfl de¤il. Balkanlar ise flimdilik durgunlaflm›fl
görünüyor. Fakat bu bölgede de sorunlar bitmifl de¤il.
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Kosova'n›n ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmifl olmas› bölgede halen
bir anlaflmazl›k konusu olmaya devam ediyor. Makedonya
ve Yunanistan aras›ndaki “isim anlaflmazl›¤›” devam ediyor.
Bölgenin NATO'ya ve Avrupa Birli¤ine entegrasyon süreci
beraberinde yeni anlaflmazl›klar› ve sorunlar› getiriyor.
K›sacas› Türkiye çok hareketli, istikrars›z ve belirsizliklerle
dolu bir bölgede yer al›yor.

Ayr›ca Türkiye do¤udan bat›ya ve güneyden kuzeye do¤ru
gerçekleflen uluslararas› göç ve kaçakç›l›k hareketlerinin
merkezinde bulunuyor. Bu yasad›fl› faaliyetler, Türkiye'yi
bat›ya ve kuzeye geçifl yolu olarak kullan›yor. Bu durum
Türkiye'nin özellikle Bat› Avrupa ile olan iliflkilerini olumsuz
etkiliyor.

Türkiye co¤rafi konumu itibariyle ayr›ca enerji hatlar›n›n
merkezinde yer al›yor. Genellikle bu durumun Türkiye'ye
avantaj sa¤lad›¤› söyleniyor. Bu söylem do¤rudur. Fakat
enerji hatlar›n›n merkezinde bulunmak yani enerji hatlar›
için bir geçifl yolu olmak ayn› zamanda enerji ihraç eden ve
ithal eden ülkeler ile olan iliflkilerde ciddi problemlerin
do¤mas›na neden olabiliyor. Yani enerji hatlar›n›n Türkiye
üzerinden geçmesi Türkiye'ye uluslararas› ekonomi,
uluslararas› politika, uluslararas› güvenlik ve çevre sa¤l›¤›
konular›nda büyük sorumluluklar yüklüyor. Türkiye bu
sorumluluklar› ne kadar baflar›yla karfl›layabilecek ve ortaya
ç›kan enerji krizlerini ne kadar baflar›l› biçimde
yönetebilecek? Bu, son derece önemli bir konudur. Çünkü
enerji konusu Türkiye'nin Orta Do¤u, Orta Asya ve Kafkasya
ülkeleri, Rusya, Amerika ve Avrupa Birli¤i ile olan iliflkilerini
yak›ndan etkiliyor.

Tüm bunlar Türk d›fl politikas›n› zorluyor. Ama ayn› zamanda
tüm bu konular ve problemler, Türkiye'yi önemli bir aktör
konumuna da getiriyor. Türkiye yak›n co¤rafyas›nda yaflanan

problemlerin çözümünde aktif rol üstleniyor. Bu da
Türkiye'nin küresel aktör olmaya aday bir ülke oldu¤unu
gösteriyor. Türkiye'nin d›fl politikada daha aktif hale
gelebilmesi için ayr›ca D›fliflleri Bakanl›¤›n›n daha etkin
biçimde yap›lanmas› gerekir. Türkiye'deki stratejik araflt›rma
kurulufllar›n›n güçlenmesi, alan çal›flmalar›n›n art›r›lmas›,
üniversitelerin uluslararas› politika ve d›fl politikaya iliflkin
çal›flmalar›n› art›rmas›, küresel ekonomide rekabet
edebilecek güçlü Türk flirketlerinin geliflmesi ve tabii ki
genç insan gücünün en etkin biçimde kullan›lmas› gerekir.

K›sacas›; küreselleflme süreci tüm ülkelere hem pozitif hem
de negatif etkide bulunuyor. Bu durum Türkiye için de
geçerlidir. Küreselleflme Türkiye'nin önüne yeni
problemleri ve yeni f›rsatlar› ç›kar›yor. Problemleri aflmak
ve yeni do¤an f›rsatlar› de¤erlendirmek ise Türkiye'yi
küresel bir aktör olmaya yaklaflt›racakt›r.

ABD'nin Gelece¤i ve Uluslararas› Sisteme
Olas› Yans›malar›

1980 ortalar›ndan sonra Sovyetler Birli¤i'nin kendi içindeki
sosyalist yönetimi yenileme zorlu¤unu hissetmesi, “yeniden
yap›lanma ve aç›kl›k” sloganlar›yla harekete geçmesi
sonucunda çöküfle gitmesi 20. yüzy›l›n sonunun en önemli
geliflmesi olarak ortaya ç›km›flt›r. Sovyetler Birli¤i'nin çöküflü
hem Bat› rejimlerinin rakipsiz olarak baflat bir duruma
gelmesine yol açm›fl, hem de Amerika Birleflik Devletleri'nin
tek bafl›na bir süper güç olarak ortaya ç›kmas›na neden
olmufltur. O dönemde yap›lan analizlere göre, çok kutuplu
bir uluslararas› sistemden tek kutuplu bir uluslararas›
sisteme geçilmifltir. Henry Kissinger 20. yüzy›l› “Amerikan
yüzy›l›” fleklinde nitelendirmektedir. Kissinger, Amerika'n›n
gücüne çok güvendi¤i için “Amerika'n›n D›fl Politikas› Olmal›
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m›d›r?” adl› bir kitap da yazm›flt›r. Kissinger'e göre, her
yönüyle güçlü olan Amerika'n›n bir tak›m diplomasi
oyunlar›na girmesine gerek yoktur. Gücüyle her istedi¤ini
yapt›racak bir duruma gelmifltir. Bu görüfl Amerika'n›n bir
hegemon durumuna gelmesi demektir.

1991'de Amerikan hegemonyas›n›n geliflmesi ayn› zamanda
ilginç siyaset teorilerinin ortaya at›lmas›na yol açm›flt›r.
Japon as›ll› Amerikal› araflt›rmac› Francis Fukuyama;
”Tarihin Sonu” adl› kitab›yla dünyada art›k çat›flmalar›n
bitti¤ini ve son gelinen noktan›n serbest piyasa ekonomisine
dayal› demokratik rejimlerle yönetilen bir dünya düzeni
olaca¤›n› ileri sürüyordu. Fukuyama 2001 New York Sald›r›s›
ve Irak Savafl›'ndan (2003) sonra  “küreselleflme” diye
adland›r›lan yap›n›n sürekli ekonomik krizler do¤urmas›n›n
yan›nda  etnik temele dayal› devlet içi çat›flmalara yol açt›¤›n›
gözlemleyince tarihin sonu tezini reddederek; “Devlet ‹nflas›:
Yönetiflim ve  21. Yüzy›lda Dünya Düzeni” adl› kitab›yla yeni
tezini ileri sürmüfltür. Ekonomistlerin ileri sürdü¤üne göre,
Fukuyama'n›n yeni tezi; bir ülkenin kalk›n›p güçlenmesinde
yaln›zca serbest piyasa ekonomisine geçmesinin yeterli
olmad›¤›, o devletin ekonomik yap›y› ve serbest piyasa
ekonomisini iyi yönetecek durumda olmas›n›n gereklili¤i
idi. Fukuyama, “baflar›l› olamayan devletlerin çat›flmalara
neden olmalar›n›n sebebi piyasa ekonomisini iyi
yönetememeleridir” ifadesini yorumuna eklemifltir.

Hegemon bir rol oynayan Amerika'dan ortaya at›lan ikinci
önemli teoriyi tan›nm›fl bilim adam› Samuel Huntington 1993
y›l›nda yay›nlad›¤› “Medeniyetler Savafl›” adl› makalesiyle
siyaset bilimcilerin önüne getirmifltir. Huntington'a göre
ideolojik savafllar art›k sona ermifltir. Bundan sonra savafllar
de¤iflik kültürlerden halklar aras›nda olacakt›r. Kültürün
en önemli ö¤esi din oldu¤una göre, Huntington savafl›n

nedenini de¤iflik dinlerdeki insanlar aras›nda ç›kacak
anlaflmazl›klar olarak görmüfltür.

Ad› geçen her iki yazar yo¤un elefltirilmekle birlikte 1990'lar
içinde geliflen olaylar onlar›n teorilerini k›smen teyit eden
bir görünümde ortaya ç›km›flt›r.

Öte yandan,1980'lerin bafl›nda Tatcherism, Reaganism ad›
alt›nda ortaya at›lan Friedmanc› serbest piyasa ekonomisinin
baflat bir ekonomi politikas› olarak geliflmekte olan ülkelere
uygulanmas› için kabul ettirilmesi bu ülkelerin ileriki
dönemlerde yo¤un borçlar alt›na girmelerine neden
olmufltur. 1950'li y›llardan beri az geliflmifl ülkelerde tar›m
ürünlerinin d›fl sat›m için üretilmeleri uzun bir süre boyunca
halklar›n fakirli¤inin ve göç etmelerinin nedeni olmufltur.
1980-1997 y›llar› aras›nda  hammadde  fiyatlar›n›n düflmesi
d›fl ticaret hadlerinin, d›fl sat›m yönlü kalk›nma modeli
izleyen geliflmekte olan devletler aleyhine gerilemesi s›k
s›k mali ekonomik kriz ve iflaslar›n ortaya ç›kmas›na neden
olmufltur. Bu ülkelerin al›fl gücü 1997-2001 y›llar› aras›nda
%53 düflmüfltür. Bunun yan›nda üçüncü dünya ülkelerinin
silah al›mlar› eskisinin üç kat› artm›flt›r. Az geliflmifl ülkelerin
ekonomik durumlar›n› düzenlemek için kurulan Birleflmifl
Milletler Ticaret ve Kalk›nma Konferanslar› (UNCTAD) ifllevsiz
bir hale getirilmifl, gene Birleflmifl Milletler Kültür ve E¤itim
kurumu olan UNESCO yeni liberal ekonomi programlar›n›n
fakir ülkelerin kafas›na kaz›nd›¤› bir kurum haline gelmifltir.

1970'lerde sermaye ak›mlar›n›n serbest b›rak›larak finans›n
serbestlefltirilmesi ise devresel ekonomik krizleri
bafllatm›flt›r. 1970'lerde sermaye ak›mlar›n›n serbest
b›rak›lmalar›n›n önemli bir nedeni Vietnam Savafl› sonucu
Amerikan ekonomisinin çökmesi ve Nixon döneminde alt›n-
dolar paritesinin ortadan kald›r›lmas›d›r. Bu süreçte ABD,
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geliflmekte olan ülkelere devletin piyasaya müdahale
etmemesini önermifltir. Oysa yeni teknolojilerle Amerikan
ekonomisinin kalk›nmas› ça¤›m›z›n en ticari metas› olan
elektronik, biyolojik, kimyasal ürünlerin gelifltirilmeleri ve
ticari hale getirilmeleri Reagan döneminde bile devlet eliyle
olmufltur. Günümüzde “‹flletmeler Amerikas› (Corporate
America)” ad›yla küreselleflmeyi ve serbest ekonomiyi temsil
eden sektör, Amerikan siyasetini ve ekonomi politikas›n›
yönlendirebilecek bir yap›ya 1980'lerin ortas›nda
kavuflmufltur. Siyasetten kültüre, kültürden ekonomiye
yarat›lan yeni düzenin insanlara olumsuz yans›mas› ve
devletlerde ortaya ç›kan sosyal hareketlilik sonucu siyasi
ve askeri riskler artm›fl ve etnik tabanl› iç savafllar ve dini
terör hareketleri yeni yüzy›l›n sonlar›na do¤ru yo¤unluk
göstermifltir.

‹ç çat›flmalar›n art›fl›ndaki nedenler içinde, ekonomik
geliflmelerin yan›nda tarihsel baz› olgular ve son dönem
Amerikan d›fl politikas›n›n uygulamalar›ndan do¤an faktörler
vard›r. 2. Dünya Savafl›'n›n bitiflinden itibaren ‹ngiliz, Frans›z
ve di¤er hegemon devletlerin kendilerine göre çizdi¤i
devletlerin s›n›rlar› çat›rdam›flt›r. Savafllar, daha do¤rusu
çat›flmalar bu küçük devletlerin içinde mahalli ve bölgesel,
iç savafl ve terörizm olarak ortaya ç›km›flt›r. Sovyetler
Birli¤i'ni y›kmak için gelifltirilen kitle imha silahlar›, büyük
konvansiyonel ordular›n yap›lanmalar›, bu savafllar›n stratejik
boyutlar›yla ba¤daflmam›fl ve bu durumda devletler
çat›flmalara herhangi bir çözüm sa¤layamam›flt›r. ‹ç
çat›flmalar›n ve ayr›l›kç› terör eylemlerinin aras›nda Orta
Do¤u'daki terörün ayr› bir yeri bulunmaktad›r. Orta Do¤u
terörü, mikro milliyetçilik veya sosyoekonomik
bozukluklardan çok, Amerika ve müttefiklerinin (‹ngiltere-
‹srail-Fransa) elli y›ld›r devam eden politikalar› ve eylemler,
Akdeniz'den Güney Asya'ya kadar uzanan co¤rafi yay içindeki
uluslar›n sürekli sars›lmalar› ve düzenlenememeleri sonucu

ortaya ç›karm›flt›r. Amerika'ya 11 Eylül 2001'de yap›lan
terörist sald›r› bu politika ve eylemlerin bir sonucu olmufltur.

Yeni bir siyasal yüzy›l›n bafllang›c›, 20. yüzy›lda oldu¤u gibi,
savafl sanat›ndaki köklü de¤iflikliklere ba¤l› olacak gibi
gözükmektedir. Bu konudaki tart›flmalar 1991'deki
Amerika'n›n Irak müdahalesinden önce bafllam›flt›. Amerika
her yönüyle geliflen bilim ve teknolojilerin askeri alanda
kullan›lan silah ve eylemlere yans›mas› sonucu yeni yaklafl›m
ileri sürmüfltü: “askeri ifllerde devrim”. Amerika yeni
devrimle askeri örgütlenmenin, askeri haz›rl›¤›n, savafl ve
askeri eylemlerin yürütülmesinin bilim ve teknolojideki
de¤ifliklere göre yeniden yap›land›r›ld›¤›n› belirtiyordu.

Ekonomik krizlerin Amerika'n›n 1945'lerde kurdu¤u dünya
ekonomik düzenini nas›l de¤ifltirece¤ini ele almadan önce
“Amerikan Savafl Sanat›”n›n krizlerini incelemek
gerekmektedir. 1991 y›l›nda Amerika'n›n Irak'a karfl› giriflti¤i
“Çöl F›rt›nas›”, 1999 S›rbistan ve 2001 Afganistan ve 2003
Irak operasyonlar›, elektronik araçlar›n ve hassas silahlar›n
kullan›m› kadar, gece-gündüz operasyon yapabilme kabiliyeti,
hava-kara operasyonlar›n›n bütünlü¤ü ve personel kay›plar›n›n
azl›¤› ile dikkat çekmiflti. Özellikle 2003 Irak operasyonunda,
Rumsfeld ve dönemin savunma bakan› Paul Wolfowitz hassas
silahlara sahip hava gücü ve az fakat çevik kara gücüne dayal›
bir strateji üzerinde ›srarc› olmufllard›. Bu savafllarda Amerika
hem teknik, hem operasyonel hem doktrin aç›s›ndan üstün
bir güç oldu¤unu ispatlam›flt›. Amerika bir süper askeri güç
oluflunu, 1999'da NATO'nun S›rbistan müdahalesinde, S›rp
savunmas›n› yok ederek kan›tlad›.

Ancak, sonralar› bu modern konvansiyonel gücün zorluklar›
ortaya ç›kmaya bafllad›. Öncelikle Amerikan güçlerinin
lojisti¤i bir sorun olarak ortaya ç›k›yordu. 2003'te Irak'ta
savaflan Sünni gruplar karfl›s›nda baflar›l› olamad›lar. fiiilerin
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bask›s›n› dizginlemek mümkün olmad›. 2006 A¤ustosu’nda
‹srail'in Amerika'dan ders alarak ö¤rendi¤i askeri savafl
sanat›na uygun olarak hava kuvvetlerini kullanmas› ve üstün
teknik imkanlar› ileri sürmesine karfl ›l ›k, kara
operasyonlar›na girip kay›p vermekten çekinmesi, Hizbullah
militanlar›n› sindiremedi¤i ve kaybetti¤i bir operasyon olarak
dikkati çekti. Amerika'n›n teröristleri cezaland›rmak için
kulland›¤› sivil ve ekonomik hedefleri bombalayarak halk›
teröristlere yard›m etmekten vazgeçirme stratejisi geri
teperek, halk›n zihnini ve kalbini kazanmak yerine
Afganistan'da, Irak'ta ve Lübnan'da halk›n direniflini
güçlendirmifltir. Ço¤u yazar bu yap›lan savafllar› kaybedilmifl
savafllar olarak görmektedir.

Al›nan sonuçlar›n doktrinde beklenenin tersine ç›kmas› bu
savafl sanat›n›n krizi olarak kabul edilmektedir. Amerika'n›n
Irak ve Afganistan'daki baflar›s›zl›¤› askeri doktrin ile
var›lmak istenen siyasi hedefler aras›ndaki uyuflmazl›¤›
ortaya koymufltur. Bu durumun nedeni bu çat›flmalar›n 20.
yüzy›l çat›flmalar›nda oldu¤u gibi pazarl›¤a giriflilmeden
kay›t flarts›z teslim olma anlaflmalar›yla bitirilememeleridir.
Amerika'n›n giriflti¤i operasyonlar ancak taraflar aras›nda
pazarl›klarla bitirilmesi gereken çat›flmalard›r ve kay›ts›z
flarts›z tek tarafl› savafl kazanma dönemine geri dönülmesi
ça¤›m›zda güç gözükmektedir. Amerika'n›n baflar›s›zl›¤›
sonucu ortaya koydu¤u iflgal bölgelerindeki uygulamalar
onun moral gücünün kayb›na neden olmufltur. Moral gücün
kayb›yla birlikte Amerikan ordusu ile Bush yönetimi aras›nda
savafl›n yönetimi aç›s›ndan çat›flmalar ç›km›flt›r. Moral gücün
kaybolmas› Amerika'n›n uluslararas› imaj›n› zedelemifl bir
zamanlar yumuflak gücü ile (soft power) uluslararas›
iliflkilerde diplomatik, kültürel ekonomik baflar›lara imza
atan Amerika, iliflkilerinde askeri gücü baflat duruma
getirince uluslararas› deste¤ini kaybetmifltir. Ülkelerin iç
savafllar›na veya terör olarak kabul ettikleri çat›flmalara,

ister insanc›l ister demokrasi götürmek veya tehlikeli
bulunduklar› için önleyici müdahale gibi doktrinlerle
sald›rmak Amerika'n›n gücünün inand›r›c›l›¤›n› azaltt›¤› gibi
askeri ve ekonomik aç›dan baz› geliflmelere yol açm›flt›r.

Konuyu önce askeri geliflmeler aç›s›ndan ele al›rsak iç
savafllarda ve terörizme karfl› giriflilen eylemlerde üstün
teknoloji gerektiren stratejilerin yeterli olmad›¤› ortaya
ç›km›flt›r. Bat› ülkelerinde devlet güçlerinde ve özel güvenlik
flirketleri kurularak profesyonel askerli¤e geçifl bafllam›flt›r.
Örne¤in, Amerikan ordusunun profesyonel askerlerden
oluflmas›n›n yan›nda özel güvenlik flirketlerinin askerleri
de Irak'ta yo¤un biçimde görev yapmaya bafllam›fllard›r.
Bu geliflme, 21. yüzy›l NATO ordular›n›n profesyonel askerli¤e
yönelece¤i ve özel güvenlik flirketlerinin ordulara destek
olaca¤› bir sonuca gidildi¤ini göstermektedir. Demokratik
geliflmeler sonucu zorunlu askerli¤e itirazlar› olan sivillerin
gittikçe artt›¤› bu durumda kullan›lmas› kolay, karfl›l›kl›
çat›flmay› gerektirmeyen üstün teknolojik silahlar›n yap›m›na
zorunlu olarak devam edilecektir. Ancak bu silahlar›n kifliler
taraf›ndan savafl alan›nda kullan›lmas› gerekecektir.

Dolay›s›yla Amerika askeri gücü ve tabii ki di¤er geliflmifl
devletlerin askeri gücü aç›s›ndan önemli bir ç›kmaz, geliflmifl
ülke insanlar›n›n refah seviyeleri artt›kça daha az savaflmak
istemeleri durumudur. Geliflmifl ülkeler çok üstün bir askeri
güce sahip olsalar da günümüzde vatandafllar›n itaati h›zla
erimektedir. Geliflmifl ülkelerde devletlerin “vatan› için
savafl›p ölecek” bir orduyla büyük bir savafla girmeleri ve
kazanmalar› art›k flüphelidir. Günümüzde, geliflmifl ülke
insanlar› için bireysel mutluluk, refah ve özgürlük “vatan
için savafl›p ölmek”ten daha önemlidir ve daha büyük
“onur”dur. Oysa geliflmekte olan ve azgeliflmifl ülkelerde
“vatan için savafl›p ölmek” halen bireysel tatminlerden daha
önemli bir “onur” olarak görülmektedir.
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Irak ve Afganistan çat›flmalar›n›n Amerika'ya olan önemli
bir yans›mas› Amerika'n›n askeri gücünün etkinli¤ine olan
inanc›n zay›flamas› olmufltur. ‹flte bu gücün gerilemesi,
Amerika'n›n hükümetleri devirme gücünün azald›¤›n›
göstermektedir. Amerika'n›n arka bahçesi say›lan Güney
Amerika'da ekonomik ve siyasi ba¤›ms›zl›k hareketleri pek
büyük bir bask› ve zaafa u¤ramaks›z›n geliflmektedir.
Turuncu devrimlerle petrol bölgeleri denetim alt›na al›nmaya
çal›fl›lan Asya'da Rusya Devlet Baflkan› Putin'in 2007'de
Münih Güvenlik Konferans›'nda yapt›¤› ç›k›fl önemli bir
k›r›lma noktas› oluflturmufltur.

Rusya'n›n gerçek direnifli 2008 y›l›nda Gürcistan iflgali olay›yla
belirginleflmifltir. Putin konuflmas›nda tek kutuplu bir dünya
modelinin kabul edilemez oldu¤u gibi mümkün
olamayaca¤›n› da belirttikten sonra tek bir liderin ça¤dafl
dünyay› kendi kültür ve beklentilerine göre düzenlemesi için
askeri, siyasi ve ekonomik kaynaklar›n›n yeterli
olamayaca¤›n› aç›klam›flt›r. Bu görüfle göre tek bir devletin
ekonomik kaynaklar›n›n uluslararas› alanda tek bafl›na
davranmaya yeterli olmamas›n›n yan›nda, moral ve etik
de¤erleri politikada di¤er ülkelere kabul ettirmeye çal›fl›rken
o ülkelerin de ç›karlar›n›n hat›rda tutulmas› gerekti¤ini
belirtilmifltir. Putin'in ileri sürdü¤ü ikinci husus uluslararas›
hukukun temel ilkelerinin çi¤nenerek bir ülkenin hukuk
anlay›fl›n›n, siyasi düflüncesinin, ekonomik ve insanc›l
görüfllerinin di¤er ülkelere zorla kabulünün devletlerin
egemenli¤i ilkesine ayk›r› oldu¤udur.

Ço¤u devletin ortak görüflünü dillendirmifl olan Putin'in o
günlerdeki söyledikleri; 21. yüzy›la ortak güvenlik, tek
kutuplu¤un sonu, uluslararas› hukuk ilkelerine uyma,
devletlerin egemen alanlar›na müdahale etmeme gibi
konular›n tekrar baflat bir hale gelmesine ve küreselleflme
ile gerileyen devlet egemenli¤inin yeniden güç kazanmas›na

yol açabilecektir. Ancak bu egemenlik devletlerin
denetleyemedikleri vatandafllar›n› özel kameralar, telefon
dinlemeler, bilgisayarlar›na girmeler ile sürekli denetim
alt›nda tuttu¤u bir egemenlik ve demokrasi olmayacakt›r.
Çevresine demokrasi dersleri veren Amerika, “iç güvenlik
yasas›” ile kendi vatandafllar›n› denetim alt›na alm›fl ve
yönetimdeki Cumhuriyetçi Parti korku kültürü ile
vatandafllar›n›n oyunu almaya çal›flm›flt›r.

Amerika'n›n serbest piyasa ekonomisi politikalar› 1990'lar›n
ortas›nda çökmüfltür. Bu çöküflün ilk büyük krizi Clinton
döneminde 1997'de yafland›. Bu krizden sonra Amerika
askeri çözüme yöneldi. Bu ise, kendi alan›na dönüp hedefi
vuran bumerang gibi sonunda Amerikan ekonomisini
vurmufltur. Amerika'n›n, 1991'den beri girdi¤i savafllar ve
para-finans a¤›rl›kl› ekonomik modelinin k›r›lgan oldu¤unu
ve orijinal durumuyla varl›¤›n› korumas›n›n güç oldu¤unu
1997-2000 y›llar› aras›ndaki mali krizler ortaya koymufltur.
Peflinden gelen Irak ve Afganistan savafllar›n›n getirdi¤i
y›k›m büyük olmufltur.

Amerika 2000 y›llar›nda geldi¤i 433 milyarl›k bütçe
fazlas›ndan 2004 y›l›nda 368 milyar bütçe aç›¤›na düflmüfltür.
Bugün Amerika'n›n bütçe aç›¤› 900 milyar dolar›n üstündedir.
Yale Üniversitesi ekonomi grubunun 2002 y›l›nda savafl›n
maliyeti üzerine yapt›¤› bir araflt›rmada, Irak'a müdahalenin
ve sonras›nda iç savafl›n uzun sürmesi durumunda savafl›n
maliyetinin 1,5 trilyon dolara mal olaca¤›, bu durumun a¤›r
vergiler gerektirdi¤i  ve iç tasarruflar›n tüketilmesi
sonucunun ekonomik durgunluk (resesyon) demek oldu¤u
aç›kça belirtilmifltir. Ayn› konuda dünya bankas› eski baflkan›
Joseph Stiglitz Irak savafl› üzerine yazd›¤› kitab›nda; Irak
savafl›n›n di¤er sosyal giderlerle birlikte maliyetinin 3 trilyon
dolar oldu¤unu aç›klam›flt›r.
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bu toparlanman›n nas›l olaca¤› ve dünyan›n yeni güç
kutuplar›n›n hangi bölgelerde ortaya ç›kaca¤›d›r.

21. yüzy›l, ekonomik ve jeopolitik aç›dan çok kutuplu ve
devlet stratejileri etraf›nda kurulmufl bir yüzy›l olacakt›r.
Amerika'n›n çeflitli müdahale doktrinleri yerine devlet
egemenli¤ine ve iç ifllerine kar›flmama ilkelerinin baflat
olaca¤› bir yap› Asya devletlerinin deste¤iyle oluflacak gibi
gözükmektedir. Yani 21. yüzy›lda devlet egemenli¤i ve devlet
müdahalesi daha fazla ön plana ç›kacak ve daha önemli
olacakt›r.

Nitekim Büyük petrol flirketlerinden Shell Grubu taraf›ndan
2025 y›l› senaryolar›yla yap›lan analiz, 2001'den beri gelen
krizlerin ulusal güvenli¤i ve pazar› tehlikeye att›¤›na dikkati
çekerek bu durumun küreselleflmifl dünyan›n zarar
görebilirli¤ini ortaya koydu¤unu aç›kl›yor. Analize göre Bat›
toplumlar›nda devlet, 21. yüzy›lda, fiziksel güvenli¤i ve
pazar›n sa¤laml›¤›n› sa¤layacakt›r. Amerikan flirketleri
çeflitli ülkelerde, ucuz emek ve ucuz ham madde nedeniyle,
gene kendi flirketlerinde ürettikleri mallar› ABD'ye ihraç
etmektedirler. Ancak bu durum flirket içi al›flverifl olmaktad›r
(intra firm trade) Bundan sonra, 21. yüzy›lda, Amerika ço¤u
üretimini kendi ülkesi içinde yapacak ve kendi pazar›n›
koruyacakt›r.

Yeni asr›n ekonomik gerçeklerinden biri olarak, d›fl sat›ma
yönelik kalk›nma stratejileri yerine; özellikle Çin, Hindistan,
Brezilya gibi yeni aktörlerin iç pazarlar›n›n kalk›nmas›na
yönelik stratejilere dönük bir dinamik geliflmesi beklenebilir.
‹ç pazarlar›n geliflmesi bugün var olmayan yeni sosyal
kurumlar›n ve de¤erlerin geliflmesine yol açacakt›r. Asya
de¤erleri ,  Bat›l ›  ülkelerin öngördü¤ü haklarla
ba¤daflmamaktad›r. Asyal›lar komünoter de¤erlere sahip
bir toplumsal yap›n›n kiflisel de¤erlere ba¤l› bir yap›dan
daha çok kendilerine uyaca¤›n› belirtmektedirler.

Savafl›n ekonomik sonucunu minimuma indirgemek amac›yla
faiz hadlerinin afla¤› çekilmesine Amerikan Merkez Bankas›
itiraz etmemifl, borç verme standartlar› bankalar taraf›ndan
daha yumuflak bir duruma getirilince tepki göstermemifltir.
Amerikal›lar çok afla¤› faizlerden ev almak için
borçlanm›fllard›r. Amerika'da tasarruf oranlar› 1929'dan
beri en düflük seviyesine düflmüflken bu s›rada borç veren
bankalar faizleri yükseltmeye bafllam›flt›r. Bu geliflmenin
yan›nda h›rsl› finans sektörü taraf›ndan yarat›lan derivatif
ad› verilen, tahvil ve kâ¤›tlar ortaya ç›km›flt›r. Amerikan
Kongresi 2006 y›l›nda Kongrenin D›fl Al›mlar› Denetleme
Komitesinin spot petrol al›mlar›n› denetlemesini durdurunca
kayba u¤rayan finans kurumlar› New York ve Londra
piyasalar›ndan spekülatif al›mlara giriflmifllerdir. Bu al›mlar
petrol fiyatlar›n›n çok fazla yükselmesine neden olmufl ve
Amerikan borsas› en fazla fliflen inflaat ve ev al›m sektörü
üzerinden patlam›flt›r.

Son uluslararas› geliflmeler Amerika'n›n 1945'lerde kurdu¤u
sosyoekonomik sistemin çöktü¤ünü göstermektedir. Ancak
bu çöküfl kapitalizmin çökmesi veya yok olmas› demek
de¤ildir. Yaflanan küresel mali kriz, kapitalizmin sonu de¤il
ama düzenlenmemifl serbest piyasa düflüncesinin ve bu
temelde hareket eden neoliberal kapitalizmin sonudur. Yani
yaflanmakta olan kriz, kurumsal düzeyde dünya ekonomisine,
Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankas› ve IMF gibi küresel
aktörlere yön veren Washington ekonomisinin sonudur.
Yaflanan mali kriz, devletin etkin rol oynad›¤› bir yeni
kurumsal örgütlenmeye gidilece¤i dönemin bafllang›c›d›r.

Birbirine ba¤l› bir ekonomik sistem içinde Çin, Arap ülkeleri,
Rusya, Japonya kendi mallar›n›n al›c›s› olan süper tüketici
Amerikan ekonomisinin çökmemesi için Amerika içine
yat›r›m yapmaya ve ald›klar› Amerikan kâ¤›tlar›n› korumaya
devam edeceklerdir. Ancak kapitalist sistem yeni de¤erler
üzerinden yeniden yap›lan›p toparlanacakt›r. Önemli olan
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Do¤al olarak daha ekonomik bir büyüme rejiminin, daha
ekonomik kullan›lan enerji sistemlerinin, daha az art›k
ç›kartan enerji teknolojilerinin birden bire ortaya ç›kmas›
beklenmemelidir. D›fl sat›ma yönelik ekonomi politikalar›
ülkeler için önemli floklar yaflatabilir. Dünyan›n çeflitli
bölgelerinde yükselen ekonomiyi koruyucu s›n›rlamalar yeni
bir ekonomik büyüme rejimine do¤ru geliflmenin
bafllang›c›na neden olabilirler. Bu koruyucu s›n›rlamalar
öncelikle sosyal ve ekolojik kriterlerin ortaya ç›kmas›na
neden olaca¤› gibi gerçek endüstri politikalar›n›n ve
devletlerin kendi mali alanlar›n› denetim alt›na alabilmelerine
olanak tan›yabilir.

Devletlerin gücünün artmas› yan›nda yeni bir geliflme,
uluslararas› para düzeninin yeniden düzenlenerek yeni
yat›r›m fonlar›n›n ortaya ç›kmas› olabilir. Ço¤u ülke zaman
içinde rezerv paras› olarak dolar› terk edebilir. Ani bir de¤iflim
dolar› çok afla¤› çekece¤i için Avrupa paras› avro için ve bir
k›s›m Avrupa endüstrisi için öldürücü bir darbe niteli¤i
tafl›d›¤›ndan yeni fonlara geçifller uzun bir dönem içinde
olacakt›r. Rusya da krizi atlatabildi¤i ölçüde dolardan avroya
dönerek kendi içindeki yat›r›mlara yönelmek zorunda
kalacakt›r. Avrupa, flimdilik bankalara para vererek veya
onlara ortak olarak mali durumu ve ekonomiye olan güveni
sa¤lasa bile uzun dönemde ortak bir Avrupa endüstriyel
politikas›n›n tespit edilmesi ve yeni bir yat›r›m politikas›
gelifltirilmesi gerekecektir. Oysa rekabet hukuku aç›s›ndan
Avrupa yasalar› bu tür bir düzenlemeye henüz aç›k de¤ildir.
Çok kutuplu bir jeopolitik sistemin yan›nda çok kutuplu bir
para sistemine de gidilece¤i öngörülmektedir.

Öngörülen bölünmeler ve çok kutupluluk, para sisteminde
bölgesel para kurumlar›n›n kurulmas›n› gerektirecektir.
Latin Amerika ülkelerinde bu konuda çal›flmalar vard›r. 21.
yüzy›l tahminen, bölgesel fonlarla desteklenen kalk›nma

bankalar›n›n kuruldu¤u bir dönem olacakt›r. Amerika'n›n
kurdu¤u IMF ve Dünya Bankas›'n›n rolünün yeniden
tan›mlanmas› gerekecektir. Uluslararas› ticaretin
kalk›nmadaki rolü, ham maddeleri d›flar›da tutarsak,
tahminen gerileyecektir. O halde Dünya Ticaret Örgütü'nün
de köklü bir biçimde görevinin de¤ifltirilmesi gerekmektedir.
Küresel düzenlemelerden bölgesel düzenlemeler dönemine
geçilmektedir. O halde küresel düzenlemelere gitme fikri
art›k pek itibar görmeyecektir.

Bu kriz, afl›r› solun öngördü¤ü gibi kapitalizmin son krizi ve
kapitalizmin sonu olmayacakt›r. Bu kriz yerine a¤›r a¤›r yeni
bir sistemin ortaya ç›kaca¤› ve eski kurumsal sistemin
modas›n›n geçti¤i görülecektir. E¤er Amerika, gücünün
yetmedi¤i anlafl›lan bir baflatl›kta ›srarl› olursa yeni
kurumlar›n kurulmas› gecikecek ve daha önemli ve a¤›r
bir krize neden olacakt›r.

Yap›lan analizler yeni yükselen alan›n Brezilya, Çin, Rusya
ve Hindistan oldu¤unu göstermektedir. Ancak, yükselen bu
pazarlar ayn› zamanda yüksek risk faktörü tafl›maktad›rlar.
Özellikle Çin'in petrol ve Amerikan hazine bonolar› d›fl›nda
kalan ekonomik alanda önemli bir rol oynad›¤› kabul
edilmektedir. Rusya ve Hindistan, Çin'in ikili ticaret
anlaflmalar› modelini takip ederek ona yetiflmeye
çal›flmaktad›rlar.

‹çinde bulundu¤umuz mali kriz büyük çöküntülere
u¤ramadan atlat›l›rsa Asya bölgesi dünyan›n yeni ekonomik
ve siyasal alan› olmaya do¤ru ilerleyecek gibi
gözükmektedir. Amerika, askeri teknolojik geliflmelerle
üstünlük kurma politikas›n› Obama yönetimi ile yumuflatma
e¤ilimindedir. Zorunlu olarak Çin, ekonomik geliflmesinin
yan›nda Amerika'n›n uzay silahlanmas› program›n› da
yak›ndan takip etmektedir. Amerika'n›n uzay› silahlanmas›
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program›na karfl› Çin, Rusya'dan sonra 3. devlet olarak
uzaya adam gönderme programlar›na bafllam›flt›r. Asya'daki
Bat› oyunlar›n›n bir parças› olarak Hindistan da uzay
çal›flmalar›na bafllam›fl ve ilk uzay arac›n› uzaya
göndermifltir.

Avrupa Birli¤i ve Çok Boyutlu Türk D›fl
Politikas›

Avrupa'n›n birlefltirilmesi hareketi tarihte üç defa silah
zoruyla yap›lmak istenmifltir. Bunlardan birincisi Roma
‹mparatorlu¤u taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Roma
‹mparatorlu¤u Avrupa'y› gerçek anlamda birlefltirmifltir.
Fakat bu birleflme, “hakim olanlar” ve “hakim olmayanlar”
fleklinde tecelli etmifl bir “birlik” idi. Bu nedenle de birli¤in
da¤›lmas› kaç›n›lmaz oldu. ‹kincisi Germenler taraf›ndan
Charlken liderli¤inde gerçeklefltirildi. Bu bütünlefltirme
hareketi ayn› zamanda H›ristiyanl›¤› da bütünlefltirmifltir.
Bu bütünlefltirme hareketi de silah zoruyla Avrupa'ya hâkim
olma projesi idi ve baflar›s›z oldu. Üçüncü Avrupa'y›
birlefltirme hareketinin lideri Napolyon idi. Napolyon da
savafl yoluyla Avrupa'y› birlefltirmeye çal›flm›fl ve bilindi¤i
gibi baflar›s›z olmufltur. Bu birlefltirme hareketleri savafllara
dayanm›flt›r. Ayr›ca 20. yüzy›lda iki büyük savafl yaflanm›flt›r.
Birinci ve ‹kinci Dünya Savafllar› Avrupa'ya büyük y›k›m
getirmifltir.

Avrupa tarihine bakt›¤›m›zda, bu k›tan›n sürekli çat›flmalar›n
ve savafllar›n merkezi oldu¤unu ve dünyaya huzursuzlu¤u,
savafllar›, çat›flmalar› yayd›¤›n› görüyoruz. Bu durum hem
Avrupa'ya hem de Avrupa d›fl›nda kalan dünyaya büyük
zararlar vermifltir. Özellikle ‹kinci Dünya Savafl›'n›n neden
oldu¤u büyük y›k›ma bakarak dönemin Avrupal› liderleri

önemli bir karar vermifllerdir. Demir, çelik ve kömür dönemin
stratejik öneme sahip hammaddeleri idi. Bu hammaddeler
Avrupa ekonomisi için son derece önemli girdiler idi ve bu
nedenle de Avrupal› devletler aras›nda bu hammaddelerin
paylafl›m› konusunda sorunlar ç›k›yordu. Dönemin liderleri,
bu stratejik hammaddeler üzerinde ortak bir Avrupa yönetimi
oluflturuldu¤u takdirde, Avrupa k›tas›n›n, tarihinde ilk defa
bar›flç›l bir yöntemle birleflebilece¤ini / bütünleflebilece¤ini
düflündüler. Avrupal› liderlere göre ortak demir, çelik ve
kömür yönetiminin oluflturulmas› bar›flç›l bütünleflme için
bir ilk ad›m olacakt›. Bu ilk ad›m üzerinde gelifltirilecek olan
bütünleflme süreci, hem dünyaya hem de kendilerine büyük
zararlar vermifl olan savafllar› sona erdirecekti.

‹flte böyle bir anlay›fl ve hedef do¤rultusunda yola ç›k›lm›flt›r.
Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu¤u Antlaflmas› bu anlay›fl›n
bir tezahürüdür. Fevkalade süratli biçimde büyük bir baflar›ya
ulafl›lmas› sonras›nda, böyle bir ifl birli¤i hareketini atom
enerjisi ve ekonomi alanlar›na da yayman›n mümkün olaca¤›
düflünüldü. Böylece Avrupa Ekonomi Toplulu¤u ve Avrupa
Atom Enerjisi Toplulu¤u kuruldu. Dolay›s›yla Avrupa Hareketi
olarak tan›mlayabilece¤imiz sürecin birinci hedefi, Avrupal›
devletler aras›nda yeni savafllar›n ç›kmas›n› engellemek
ve bir Avrupa Bar›fl› oluflturmak idi. Nitekim bunda son
derece baflar›l› olundu. ‹kinci hedef ise d›flar›ya karfl› (özellikle
de Rusya'ya ve komünizme karfl›) Bat› (kapitalist) Avrupa'y›
birlefltirmek ve güçlendirmek idi. Rusya, Avrupa'n›n bir
parças› olarak görülmüyor, Avrupa için bir tehlike olarak
görülüyordu.

Bu iki hedef do¤rultusunda bafllat›lan Avrupa Hareketi çok
h›zl› ilerledi. Örne¤in bafllang›çta 12 y›lda tamamlanmas›
düflünülen Gümrük Birli¤i, 10 y›lda tamamland›. Hareket
tabiat›yla sürekli inifller, ç›k›fllar ve önemli baz› sorunlar
yaflad›. Ama nihayetinde baflar›l› bir entegrasyon
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(bütünleflme) hareketi gerçeklefltirildi. Bugün gelinmifl olan
noktada Avrupa Birli¤i (AB)'nin nihai hedefi siyasi bütünleflme
sonucunda bir “Avrupa Birleflik Devletleri”ne varmakt›r.
Unutmayal›m ki, Amerika Birleflik Devletleri (ABD) bugünkü
durumuna en az üç as›rda varabilmifltir. Yani bugünkü
ABD'nin oluflumu üç as›r sürmüfltür.

Avrupa Birli¤i, 50 y›lda kendine bir siyasi hedef olarak
bütünleflmeyi seçmifl ve bunu hayata geçirebilecek noktaya
kadar gelmifl baflar›l› bir kurumsallaflma hareketi olarak
ortaya ç›km›fl bulunmaktad›r. Yaflanmakta olan küreselleflme
süreci içerinde bu bütünleflme hareketi büyük önem arz
etmektedir. Nas›l ki flirketler ancak bir araya gelerek
büyüyebiliyor iseler, küreselleflme karfl›s›nda devletler de
art›k tek tek ulus-devletler olarak de¤il de, bölgesel güçler
haline dönüflmek suretiyle güçlenebiliyor ve rekabet
edebiliyorlar.

Bu manada bakt›¤›m›zda, önümüzdeki dönemde Çin ve
Hindistan'›n hem nüfus hem de ekonomik geliflme aç›s›ndan
dünyan›n iki devi olma yolunda yürüdüklerini görüyoruz.
ABD ise zaten flu anda dünyan›n en güçlü devleti
konumundad›r ve Amerika k›tas›n› d›fl dünyaya kapamaktad›r.
Da¤›lma sürecinin a¤›r problemlerini atlatan Rusya
Federasyonu da h›zla geliflip güçlenmektedir. Uzak Asya'da
ise Japonya, ekonomi ve teknoloji alan›nda önemli bir güçtür.
Böyle bir ortamda Avrupal› devletler kendi içlerinde
bütünleflmek zorunda kal›yorlar. Bütünleflme, Avrupal›
devletler için olmazsa olmaz bir zorunluluktur. Çünkü
Avrupal› devletler ancak bütünleflerek, yani bir “Avrupa
Birleflik Devletleri” oluflturarak di¤er büyük güçlerle
rekabet edebilirler.

AB süreci önümüzdeki y›llarda - daha önce yafland›¤› gibi -
 baz› “yol kazalar›”na u¤rayabilir. Yani Avrupa bütünleflme

hareketi bir tak›m zorluklarla ve sorunlarla karfl›laflabilir.
Ama bu hareket baflar›l› biçimde ilerlemektedir ve daha
da önemlisi baflar›l› biçimde ilerlemek zorundad›r.
Avrupal›lar›n baflka bir flans› veya seçene¤i yoktur.
Gelecekte de önemli bir aktör olarak kalmak istiyorlarsa
baflar›l› olmalar› gerekir. Yani son ve nihai hedef olarak
“Avrupa Birleflik Devletleri”ne varmalar› gerekir. Elbette
bu nihai hedefe ulaflmak için daha epey yol kat edilmesi
gerekiyor.

Ama flu da bir gerçek ki, AB bu hedef do¤rultusunda flimdiye
dek çok önemli ifller baflarm›flt›r ve hâlen hedefe do¤ru
ad›m ad›m ilerlemektedir.

Esas itibar›yla AB bir bütünleflme (entegrasyon) sürecidir.
Bu sürecin bir yatay bir de dikey boyutu vard›r. Dikey boyutu
sürecin derinleflmesi, yatay boyutu ise Birlik’in
genifllemesidir. Her iki boyutta da AB büyük mesafe kat
etmifltir. Ancak bir yerde durma noktas›na gelmifltir. Hem
geniflleme anlam›nda co¤rafi s›n›rlar›na ulaflt›¤› ileri
sürüldü¤ü için, hem de derinleflme boyutu siyasi nitelik
kazand›ktan sonra bu durma noktas›na gelinmifltir. Özellikle
de Avrupa Birli¤i Anayasa tasar›s›n›n referandumlarda
reddedilmesi bir kriz ortam› yaratm›flt›r. fiu anda AB bu
kriz ile mücadele etmektedir. AB, öncelikle kendi kimli¤ini
net biçimde belirleme konusunda yol kavfla¤›na gelmifltir.
  
Ancak bu olumsuzluklara ra¤men AB, flimdiye dek olumlu
geliflmeler de kat etmifltir. Bir daha büyük bir savafl ve y›k›m
içine düflmek istemeyen Avrupal› devletler bar›flç›l zemin
üzerinde bütünleflme yolunu seçmifllerdir. Yola ilk baflta
ekonomik kayg›larla ç›k›lm›fl, h›zl› biçimde ekonomik
bütünleflme gerçeklefltirilmifl ve ard›ndan da siyasal
bütünleflme sürecine girilmifltir. Bu süreç, ortak temenniler
ve ç›karlar üzerinde yürümüfltür. Böylece Avrupa'n›n iki
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büyük düflman› olan Almanya ile Fransa bar›flm›fl ve daha
baflka Avrupal› devletler aras›ndaki problemler de bar›flç›l
biçimde çözüme kavuflturulmufltur. Bu baflar›n›n temelinde
Avrupa'n›n savafl sonras›ndaki genifl ufuklu devlet adamlar›
vard›r. Ancak bu sürecin sonunda AB, bir s›k›nt›/dü¤üm/karar
arifesine ulaflm›flt›r. Bu s›k›nt›lar›n yaflanmas›n›n bir nedeni,
günümüz Avrupal› devlet adamlar›n›n bu süreci bafllatanlar
kadar genifl ufuklu olmamalar›d›r.

Türkiye'nin böyle bir bar›flç›l bütünleflme sürecinin d›fl›nda
kalmas› düflünülemezdi. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti
kuruluflundan itibaren çevresinde bar›flç›l iliflkiler a¤›
oluflturma politikas› gütmüfltür. Bu ayn› zamanda Atatürkçü
d›fl politikan›n temel ilkesidir. Türkiye'nin üyeli¤inin halen
gerçekleflmemifl olmas› bir talihsizliktir. Çünkü daha do¤ru
politikalar uygulanm›fl olsayd› ve bir tak›m hatalar
yap›lmam›fl olsayd›, flu anda çok daha iyi bir durumda
olunabilirdi.

Çeflitli çevreler Türk d›fl politikas› içinde AB'ye alternatiflerin
var oldu¤unu düflünüyor ve iddia ediyorlar. Türkiye yüzünü
Avrupa'ya dönmüfltür. Türkiye için birincil d›fl politika hedefi
AB'ye girmektir. Ama flu da önemle vurgulanmal›d›r ki;
Türkiye, di¤er aday ülkelerden çok farkl› bir konuma sahiptir.
Türkiye'nin jeopolitik konumu, kendisini, çok boyutlu d›fl
politika uygulamaya zorlamaktad›r.

Bir di¤er aday ülke olan H›rvatistan'›n veya daha baflka
Balkan ülkelerinin çok boyutlu d›fl politika uygulamalar›
mümkün de¤ildir. H›rvatistan AB üyesi olmaktan baflka
hiçbir fley yapamaz. Daha do¤rusu H›rvatistan AB d›fl›nda
yaflayamaz. Dolay›s›yla AB, H›rvatistan için bir hayat / var
olufl meselesidir. Yani H›rvatistan mutlaka AB üyesi olmal›d›r.
Bu durum di¤er Balkan devletleri ve hatta Ukrayna için de
geçerlidir.

Ama Türkiye'nin AB karfl›s›ndaki durumu farkl›d›r. Türkiye,
AB üyesi olarak veya olmayarak, AB d›fl politikas›na paralel
ve efl zamanl› olarak çok boyutlu bir d›fl politika izlemek
mecburiyetindedir.  Bunun aksi  düflünülemez,
düflünülmemelidir. Türkiye, AB üyesi oldu¤u takdirde dahi,
Orta Asya, Orta Do¤u, Akdeniz, Karadeniz, Kafkasya ve
Balkanlar bölgeleri ile ilgilenmeli ve buralara yönelik d›fl
politikalar gelifltirmelidir. Yani Türkiye'nin, jeopolitik konumu
ve tarihsel misyonu gere¤i, sadece AB'ye yönelik bir d›fl
politika izleme ve di¤er bölgeleri görmezden gelme gibi bir
lüksü yoktur. Biz, AB üyesi olsak da olmasak da, AB d›fl
politikam›zla eflzamanl› olarak yak›n çevremizi daima
düflünece¤iz ve çok boyutlu politikalar gelifltirece¤iz. Bizim
di¤er aday ülkelerden farkl›l›¤›m›z budur. Di¤er ülkeler
AB'ye girmedikleri takdirde kendilerini bofllukta bulurlar.
Biz ise böyle bir durumda de¤iliz.

Fakat bu durum, Türkiye'nin AB'ye girmesine gerek olmad›¤›
anlam›na gelmez. Türkiye'nin birincil d›fl politika önceli¤i
AB'ye girmektir. AB önceli¤i ve uygulayaca¤›m›z çok boyutlu
d›fl politika birbirlerine rakip ve/veya alternatif de¤ildir.

AB üyesi olmak Türkiye için birincil tercihtir ve bu tercihten
vazgeçmemizi gerektirecek hiçbir neden yoktur. Çünkü
Türkiye ve Türk milleti afla¤› yukar› bin y›ld›r Bat›'ya
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yürümektedir. Türkiye'nin Bat›'ya yürüyüflü bir tak›m “yol
kazalar›” yaflansa da durmaz ve de¤iflmez. Bir tak›m “yol
kazalar›n›” bahane ederek Bat›'ya yönelik bu yürüyüflü
durdurmaya ve de¤ifltirmeye de gerek yoktur. Türkiye
geçmiflte Bat›'ya yürümüfltür, günümüzde Bat›'ya
yürümektedir ve gelecekte de Bat›'ya yürümeye devam
edecektir.

Bu yürüyüflteki amaç ise Türk milletinin lay›k oldu¤u en iyi
yaflam standartlar›na ulaflmas›d›r.

Bu durumda Türkiye'nin Bat›'ya ve AB'ye yönelik d›fl
politikas›n›n her hangi bir alternatifi yoktur. Ama alternatifin
olmamas› demek, Türkiye'nin çok boyutlu d›fl politikadan
vazgeçmesi anlam›na gelmez. Bunu baflka örneklerle daha
aç›kça belirtmek gerekirse; Fransa örne¤ini ele alal›m.
Fransa AB üyesidir ve AB'nin en önemli aktörlerindendir.
Ama buna ra¤men Fransa Afrika'daki eski sömürgeleri ile
s›k› iliflkilerini sürdürüyor. Fransa AB'den ayr› ve ba¤›ms›z
olarak kendi ulusal Afrika d›fl politikas›n› devam ettiriyor.
Fransa, Afrika ülkeleri ile özel iliflkiler gelifltiriyor. Fransa,
AB üyesi oldu¤u için eski sömürgeleri olan ülkeleri ihmal
etmiyor.  AB'nin temel aktörlerinden birisi olan Fransa,
hiçbir zaman için eski sömürgeleri ile olan s›k› iliflkilerinden
vazgeçmemifltir.

Benzer bir durum ‹ngiltere için de geçerlidir. AB üyesi olan
‹ngiltere, kendi eski sömürgeleri ile çok s›k› iliflkiler
gelifltiriyor. ‹ngiltere bunu, AB'den tamam›yla ba¤›ms›z bir
biçimde gerçeklefltiriyor. Bunun güzel bir örne¤i ‹ngiltere'nin
K›br›s'taki askeri üsleridir. Bu üsler ‹ngiltere'nin egemen
topraklar›d›r. Bu topraklar AB'nin de¤ildir ve AB ile çeliflkiye
düflmez. ‹ngiltere bu üsleri AB'ye, “‹ngiltere'nin egemenli¤i
alt›ndaki topraklar” olarak kabul ettirmifltir. Dolay›s›yla yeri
gelmiflken AB'ye flu soruyu yöneltmek gerekir: 8.000 mil

uzakl›ktaki ‹ngiltere'nin K›br›s adas›ndaki stratejik
önceliklerini kabul ediyorsunuz da, Türkiye'nin 30 mil
uzakl›¤›ndaki bu adadaki stratejik önceli¤ini neden kabul
etmiyorsunuz?

K›sacas› hem Fransa hem de ‹ngiltere AB'den ayr› olarak
kendi milli d›fl politika stratejilerini ve hassasiyetlerini devam
ettiriyor. Bundan dolay› da AB bu iki ülkeye karfl› her hangi
bir yapt›r›m yapm›yor veya en ufak bir tepki göstermiyor.
Peki, biz AB d›fl›ndaki di¤er ülkeler ile olan iliflkilerimizden
neden vazgeçelim? AB böyle bir fleyi bizden talep edemez.
Çünkü aynen Fransa ve ‹ngiltere örneklerinde oldu¤u gibi,
Türkiye'nin de kendine ait stratejik öncelikleri ve
hassasiyetleri vard›r. Türkiye'nin bu öncelikleri belirleme
ve uygulama hakk› vard›r. Bundan dolay› AB, Türkiye'yi
suçlayamaz, elefltiremez.

Yaln›z Türkiye bu konuda dikkatli davranmal›d›r. Türkiye
kendi d›fl politika önceliklerini saptarken ve çok boyutlu bir
d›fl politika uygularken hiçbir zaman AB sürecini göz ard›
etmemelidir. AB'ye üyelik amac›m›z ile uyumlu biçimde çok
boyutlu d›fl politikam›z› belirleyebilir ve uygulayabiliriz.
Ancak AB'y i  ihmal  ederek baflka seçenekler
gelifltirmemeliyiz. Çünkü Türkiye'nin AB'yi ihmal etme lüksü
de yoktur. D›fl politikam›z› belirlerken, modernleflme sürecini
ve halk›m›z›n refah›n› temel almal›y›z. Bu temel üzerinde
hem AB ile tam üyelik müzakerelerini devam ettirmeliyiz,
hem de di¤er bölge ve ülkeler ile olan çok boyutlu iliflkiler
gelifltirmeliyiz.





www.tsv2023.org

ULUSLARARASI GÜVENLİK

www.tasam.org





www.tsv2023.org YEN‹ GÜVENL‹K ANLAYIfiLARI VE
TÜRK‹YE’N‹N DE⁄‹fiEN GÜVENL‹K POL‹T‹KASI

SUNUM ÖZETİ

I- ÇOK KUTUPLU DÜNYA VE ULUSLARARASI GÜVENLİK

II- 21. YÜZYILIN GÜVENLİK ORTAMI, YENİ TEHDİTLER VE YENİ AKTÖRLER

III- YENİ YAPIDA TÜRKİYE VE GÜVENLİK

IV- ENERJİ TEDARİK GÜVENLİĞİ

V- TÜRKİYE’Yİ BEKLEYEN BÖLGESEL FIRSATLAR VE RİSKLER

www.tasam.org



46

ULUSLARARASI GÜVENL‹K

So¤uk Savafl Dönemi Uluslararas› Güvenlik
• Dönemin en önemli unsuru, dünyan›n Do¤u Blo¤u ve
Bat› Blo¤u olarak iki ayr› zeminde konumlanmas›d›r.
• Her iki blok o dönemde kendi güvenlik ihtiyaçlar›n›,
kurduklar› örgütler ve paktlar ile gidermifllerdir (NATO
ve Varflova Pakt›).
• Türkiye bu dönemde Bat› Blo¤u ile birlikte hareket
etmifltir.

Küreselleflme
• Küreselci yaklafl›m; ulusal e¤itim, ulusal egemenlik,
ulusal kültür kavramlar›n›n uzun zamand›r reel
karfl›l›klar›n›n olmad›¤›n› savunur.
• Özellikle 2. Dünya Savafl›'ndan sonra uluslararas›
sistemde entegrasyon a¤›rl›kl› hamleler ve özel sektörler
ön plana ç›kmaya bafllam›flt›r.
• Bu aktörlerin bu denli etkili olmalar›n›n nedenleri:
- ‹lki ve belki de en önemlisi iletiflimin art›k devlet
taraf›ndan kontrol edilememesidir. Buna en iyi örnek
internetin kullan›m› olacakt›r.
- Di¤eri ise teknolojik geliflimin art›k devlet çal›flmalar›ndan
ziyade özel sektöre dayanmas›d›r.
- S›cak paran›n dünya çap›nda dolaflmas› ulusal ve
uluslararas› ekonomi için hayati öneme sahip bir pozisyon
alm›flt›r.

Sunum Özeti
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- Ticaret aç›k hale gelmifl ve ülkelerin kontrol etmesi ve
k›s›tlamalar getirmesi noktas›nda s›k›nt›lar yaflanmaya
bafllam›flt›r.

So¤uk Savafl Sonras› ABD ve Avrupa Güvenlik Anlay›fl›
• So¤uk Savafl döneminin bitmesiyle ABD dünyada mutlak
güç konumuna gelmifltir.
• Yeni dönemde ABD'nin düflman› Sovyetler de¤il terörizm
olmufltur.
• Avrupa Birli¤i Barselona Raporu ile Amerika karfl›s›nda
farkl› ve küresel bir güç oldu¤unu belirtmifltir.
• AB'nin s›ralad›¤› yeni tehdit alg›lamalar›:
- Terörizm
- Bölgesel çat›flmalar
- Organize suçlar
- Kitle imha silahlar›
- Ülkelerin sistem d›fl›na ç›kmaya bafllamalar›

Uluslararas› Yeni Güvenlik Oluflumlar›
• Çok kutuplu küresel sistemin flekillenmesine ba¤l›
olarak, üye ülkelerinin büyük k›sm› nükleer güç olan
fiangay ‹fl Birli¤i Örgütü gibi yeni uluslararas› güvenlik
oluflumlar› ortaya ç›kmaktad›r.

“Tehdit” ve “Güvenlik” ‹liflkisi
-Tehdit; tek boyutlu, devletten devlete yönelme fleklindeki
klasik anlamda bilinen “simetrik tehdit” konumundan
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ç›karak, “asimetrik ve çok boyutlu”, adeta çok bilinmeyenli
bir denklem konumuna gelmifltir.
-Tehdit alg›lamalar›, güvenlik alg›lamalar›n›n ilk ve en
önemli ad›m›d›r.

Yeni Tehdit Parametreleri

- Kurakl›klar, s›cak dalgalar, seller ve yang›nlarla kendisini
gösteren küresel ›s›nma
- Do¤al afetler
- Terörizm
- Bölücü faaliyetler
- Ayr›l›kç› hareketler
- Etnik, dini ve mezhepsel çat›flmalar
- Kitle imha silahlar›n›n yay›lmas›
- ‹nsan kaçakç›l›¤›
- Yasa d›fl› göç
- Uyuflturucu ticareti
- Uluslararas› organize suçlar
- Siyasi ve ekonomik istikrars›zl›klar
- Siber terörizm

Gelece¤in Güvenlik Anlay›fl›nda Türkiye

Olas› ‹ç Tehditler
- Bölücü ve y›k›c› faaliyetler
- Ekonomik yap›daki bozulma
- ‹ç ve d›fl borçlar›n çevrilememesi
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-Üretimdeki azalma/duraklama
-Yolsuzluk
-Yoksulluk

Olas› D›fl Tehditler
-Önlenememesi halinde, günümüzde de var olan d›fl
destekli terör faaliyetleri
-Terör örgütlerinin kitle imha silahlar›na sahip olma
hedefleri
-Etnik ve dini kökenli gruplar› tahrik etmek ve kültürel
sürtüflmeyi körüklemek için h›zla üretilen ve yay›lan
(yanl›fl) bilgiler
-Kitle imha silahlar› varl›klar›n› kendilerine karfl› tehdit
olarak alg›layan çevre ülkelerin, benzer silah sistemlerini
gelifltirme ve/veya bunlara sahip olma politikalar›
-Do¤al gaz ithalat›nda a¤›rl›kl› olarak tek bir ülkeye olan
ba¤›ml›l›k
-‹flgal sonras› Irak'›n yeniden yap›lanmas› ve buradan
kaynaklanacak sorunlar

“Güvenlik” Kavram›
“Güvenlik” kavram›n›, sadece askeri de¤il; ayn› zamanda
siyasi, ekonomik, hukuki, sosyolojik, psikolojik, teknolojik,
bilgi ve hatta co¤rafi etmenleri içinde bar›nd›ran bir
çerçevede tan›mlamak gere¤i ortaya ç›kmaktad›r.

Gelece¤in Olas› Kriz Bölgeleri
Gelecekte baz› bölgelerde krizler yaflanabilece¤i, bu
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krizlerin bir k›sm›n›n ya da tamam›n›n çat›flmalara
dönüflebilece¤i ihtimal dahilindedir.
Bu nedenle, ülkemizin bu geliflmelerden büyük bir
olas›l›kla etkilenece¤i dikkate al›narak, Türkiye'nin, bu
etkilerin derecelerini en aza indirilmesini sa¤layacak
stratejileri flimdiden belirlemesi uygun olacakt›r.

Gelece¤in Savafllar›n›n Olas› Nedenleri
-Baflta Ortado¤u bölgesi olmak üzere, stratejik önemi
gittikçe artan su kaynaklar›
-Günümüzde oldu¤u gibi, baflta petrol olmak üzere, enerji
kaynaklar›na eriflim ya da enerji kaynaklar›n›n kontrol
edilmesi hedefi
-Kalk›nmakta olan ülkelerin bir k›sm›n›n, kalk›nmalar›n›
h›zland›racak ham madde kaynaklar›na ulaflma hedefleri
-S›n›r anlaflmazl›klar›
-Demokratik olmayan totaliter rejimler
-Küresel ›s›nma ve iklim de¤iflikli¤i
-Gittikçe artan k›tl›k, açl›k ve buna ba¤l› olarak yetersiz
beslenmeden kaynaklanan hastal›klar
-Baz› devletlerin etnik ve dini kökenlere dayal› daha küçük
devletlere dönüflme riski

Gelece¤in Savafllar› Nas›l Olabilir ?
-Büyük güçler, birbirleriyle do¤rudan silahl› bir çat›flmaya
girmek yerine; kendi taraflar›ndaki di¤er ülkelere,
koalisyonlara ya da gruplara bilgi, istihbarat, araç, silah
ve gereç, teknoloji vb. deste¤i vererek, onlar›n kendi



aralar›nda savaflmalar›na uygun geliflmelere neden
olabilirler.
-Büyük güçlerin topraklar›n›n, gelece¤in olas›
savafllar›nda harekat alan› olmalar› zay›f bir olas›l›kt›r
-Gelecekte, terör örgütleri ile terörü destekleyen
ülkelerin, kitle imha silahlar› kullanmas› durumunda
güçlü ülkelerin, terör eylemlerini gerçeklefltirenlere ve
destekleyen ülkelere karfl›l›k vermeleriyle düflük
yo¤unluklu savafllar artabilir.
-“‹stihbarat ve ‹stihbarata Karfl› Koyma”, “Asimetrik
Harp”, “Bilgi Savafl›” ve “Psikolojik Savafl” teknikleri
günümüze göre çok daha önemli roller üstleneceklerdir.
- Kitle imha silahlar›n›n kullan›lma olas›l›¤› yüksek
olabilir. Bu itibarla, nükleer, biyolojik ve kimyasal
silahlar›n etkilerinden korunma tedbirlerinin
gelifltirilmesine yönelik çal›flmalar önem kazanacakt›r.
- ‹nsans›z harp araç ve yöntemleri, robotlar, nano teknoloji
ürünü malzemeler, gelece¤in savafllar›nda çeflitli
amaçlarla (istihbarat elde etmek ve istihbarata karfl›
koymak, kimyasal ve biyolojik silah olarak, vb.) kullan›labilir.

Enerji Güvenli¤i
• Dünya'daki enerji kaynaklar›
- Fosil Yak›tlar (Do¤algaz - Petrol - Kömür)
- Yenilenebilir Enerji (Su-Rüzgar-Günefl)
- Nükleer Enerji

51
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• Enerji alan›nda öncelikli teknolojik faaliyet konular› 
   flunlard›r:
- Türkiye linyitlerinden elektrik enerjisi üretimi
- Ulafl›m araçlar›nda kullan›lacak yak›t pilleri üretimi
- Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi
- Güç üretim tesislerinde kullan›lacak yak›t pilleri üretimi
- Hidrojen yakma teknolojilerinin gelifltirilmesi
- Günefl enerjisi kullanarak elektrik üretimi
- Enerjinin depolanmas›
- Hidrolik kaynaklardan elektrik üretimi
- Nükleer enerji üretimi
- Güç sistemleri kontrolü
- Elektronik cihazlarda kullan›lacak yak›t pilleri

Türkiye'nin 2023 Enerji Güvenli¤i Vizyonu
• Türkiye'nin 2023 Enerji Güvenli¤i Vizyonu temelleri:
- Maliyet avantaj› yaratmak
- Çevre kalitesini art›rmak
- Kaynak çeflitlili¤ini gelifltirmek
- Tedarikçi say›s›n› art›rmak
- Transit becerileri art›rmak

(Bu Do¤rultuda Öngörülen Politikalar)
• Tasarrufun ve yal›t›m›n teflvik edilmesi kayd›yla en az
%10 iyileflme sa¤lanmas›.
• Kaçak ve kay›plar›n tamamen önüne geçilmesi için hem
güvenlik hem altyap› çal›flmalar›n›n tamamlanmas›
• Teknolojik geliflmelerin, E¤itim-Bilim-Teknoloji
bölümünde tan›mlanan çerçevede sa¤lanmas›
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• Fosil yak›tlar›n yan› s›ra yenilenebilir ve nükleer
enerjinin daha çok kullan›m› (%20 yenilenebilir ve
%20 nükleer)
• Tedarikçi çeflitlili¤inin art›r›lmas›
• Bu kaynaklar›n AB ülkeleri kadar dünyan›n geri
kalan›na da yönlendirilebilece¤i transit hatlar›n
sadece boru hatlar› de¤il, demir yolu ve kara yolu
tafl›mac›l›¤› perspektifinden de gelifltirilerek
pekifltirilmesi.
• Ceyhan'da s›v›laflt›rma üniteleriyle terminallerinin
kurularak LNG'de anahtar ülke haline gelinmesinin,
böylelikle AB'ye yönelik Nabucco gibi projelerden
ba¤›ms›z olarak alternatif tedarikçilerin bir an evvel
dünya pazarlar›yla buluflmas›n›n sa¤lanmas› ve
Türkiye'nin transit öneminin güçlendirilmesi

Sonuç
• So¤uk Savafl sonras› yeni küresel aktörler ortaya
ç›km›flt›r. (ABD, Çin, Hindistan, AB…)
• Nükleer silahlar art›k birçok ülkenin elinde
mevcuttur.
• Ulus-devlet merkezli yaklafl›mdan insan merkezli
bir yaklafl›ma yönelme olmufltur.
• Geleneksel tehdit alg›lamalar› de¤iflmekte,
güvenlik tan›m› militarist çerçevenin d›fl›na ç›karak
hayat›n her alan›n› kapsamaktad›r.
• Güvenlik hassasiyeti; de¤iflen parametreler içinde
yaln›z devletlerin çözece¤i bir sorun olmaktan ç›k›p,
tüm bireylerin ortak milli menfaatleriyle ilgili sofistike
bilince ve yaflam tarz›na sahip olmalar›n›
gerektirecek bir sürece dönüflmüfltür.
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21. yüzy›l›n uluslararas› iliflkiler aç›s›ndan tamamen bir devrim
niteli¤i tafl›d›¤› kuflku götürmez bir gerçektir. Öncelikle bu
yüzy›l›n bafl›ndan itibaren yaflanan geliflmeleri özetle s›ralarsak
nerelerden geldi¤imizi daha iyi kavrayabilir ve bundan sonra
yaflanabileceklerin ne denli ihtimal dâhilinde olabilece¤ini
anlayabiliriz. 20. yüzy›l›n bafl›nda uluslararas› iliflkiler bir bilim
dal› olarak yeni yeni oluflmaktayd›. Bugün ise bünyesinde tüm
karmafl›k iliflkileri takip eden ve sürekli geliflip daha da önemli
hale gelen bir bilim dal›d›r. fiunu unutmayal›m ki kurumlar
ihtiyaçlardan do¤ar. Yine 20. yüzy›l›n bafllar›nda ulus-devletler
dünya politikas›nda en etkin ve mutlak güç iken dünyay› güçler
dengesi politikas›yla aç›klamak çok daha kolayd›. Fakat daha
önce ön haz›rl›klar›n› gördü¤ümüz uluslararas› örgütlerin
Birleflmifl Milletler ile sahne almas› ve sistemi korumada
güçlü olan devletleri görevli ilan etmesiyle sistem çok boyutlu
hale gelmeye bafllam›flt›r.

‹kinci Dünya Savafl›'n›n y›k›c› etkilerini bir daha yaflamamak
ve öncelikli olarak Bat› Avrupa'da refah›, kalk›nmay› sa¤lamak
için sistemde köklü de¤ifliklikler yaflanm›fl ve uluslararas›
örgütler daha da önemli hale gelmeye bafllam›flt›r. Bu süreç
tabii ki ulus devleti sistem içerisinde yok etmemifltir. Ancak
yads›namaz bir gerçektir ki ulus-devlet art›k tüm yetkileri tek
bafl›na kullanabilme imkân›na sahip de¤ildir. Geçen yüzy›l›n
bafl›nda bu süreçten bahsetmek ve Birleflmifl Milletler gibi
bir örgütten bahsetmek bir hayal iken flu an gerçe¤in kendisi
olmufltur. Bu noktadan flu sonucu ç›karmal›y›z; bugün yaflanan
geliflmelere imkâns›z gözüyle bakmak, sistemin bu flekilde
devam edece¤ine inanmak ve gerekli çal›flmalar› yapmamak
bizleri yeni flekillenen dünyan›n aktörlerinden biri olma
noktas›nda geri planda b›rakacakt›r.

Dünya de¤iflmektedir ve beraberinde tehdit alg›lamalar›
yeniden flekillenmektedir.

Art›k günümüzde ulus-devlet kadar güçlü uluslararas›
örgütler, çok uluslu flirketler ve sivil toplum örgütleri vard›r.
Bunlar stratejik planlama yap›l›rken göz önünde tutulmas›
gereken aktörlerdir. Bu yüzden karar verme sürecinde d›fl
politika oluflturulur ve yeni bir yap›lanmaya gidililirken, farkl›
aktörlerin incelenmesi gerekmektedir. Analitik çal›flmalar
bu noktada çok önemli hale gelmifltir. Siyaset, ekonomi, d›fl
politika, ulusal politika birbirlerinden ba¤›ms›z de¤ildir. Bu
yüzden tüm kurumlar›n koordinasyonu ve bilgilerin tek noktada
toplanarak karar verme sürecinin burada sonland›r›lmas›
hayati bir öneme sahiptir.

Küreselleflme olgusu; serbest piyasa ekonomisi ve moral
de¤erlerle dünyan›n her köflesini art›k birbirine ba¤lam›flt›r.
Esas olan sistemin belli bir çizgide devam etmesi ve bu
ba¤lanma ile oluflabilecek riskleri en aza indirerek sistemi
sürekli kontrol alt›nda tutmakt›r. Dikkat edilmesi gereken
nokta, dünya politikas›ndaki bu gerçekli¤i kabul edip tüm
etkenleri göz önünde bulundurarak analitik bir çal›flma ile
kendi politikam›z› haz›rlamakt›r. Fukuyama'n›n tarihin sonu
tezinin yanl›fll›¤› kendini göstermifltir. Avrupa Birli¤i, Rusya,
Çin ve Hindistan yeni aktörlerdir ve süreç devam etmektedir.
De¤iflimin kendisi esast›r. Ulus-devlet dünya politikas›n›n
merkezinde iken, insan›n kendisi bugün merkezdeki yerini
alm›flt›r. Uluslararas› iliflkilerin önemli teorilerinden olan
yap›salc›l›¤a göre kurumlar› ve toplumu flekillendiren
de¤erlerimizdir. Alg›lamalar›m›zda ve de¤erlerimizde meydana
gelen de¤iflimler bak›fl aç›s›n› tümden de¤ifltirmektedir. So¤uk
Savafl döneminde Avrupa k›y›lar›nda görülebilecek bir Rus
denizalt›s› direkt sald›r› olarak alg›lan›rken bugün görülecek
bir denizalt› ayn› etkiyi yapmayacakt›r.

I- Çok Kutuplu Dünya ve Uluslararas› Güvenlik
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A- So¤uk Savafl Dönemi Uluslararas› Güvenlik

So¤uk Savafl dönemini günümüzdeki iliflkilerle karfl›laflt›r›rsak
göreli olarak daha kolay bir dönem oldu¤unu söyleyebiliriz. O
dönemde iki kutuplu sistemin yaflan›yor olmas› alternatifleri
k›s›tlam›fl ve az seçenekli imkânlar sunmufltur. Ya Amerika
Birleflik Devletleri (Bat› Blo¤u) ya da Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birli¤i (Do¤u Blo¤u) içerisinde bulunabilme
imkân›n›z vard›r. E¤er bu konuda taraf de¤ilseniz ba¤lant›s›zlar
grubu içerisindesinizdir. Kabaca bu flekilde ifade edebilece¤imiz
sistemde ulus-devletin temel faktör oldu¤u muhakkakt›r.

O dönemde ABD için amaç, kendi de¤erlerini tafl›yan Bat›l›
toplumlar›n sosyalizm tehdidinden korunmas› idi. Bu noktada
bugün tüm insanl›¤›n dört elle sar›ld›¤› insan haklar› kavram›n›
uluslararas› iliflkilerde ABD'nin Sovyetlerin iç ifllerine müdahale
edip oradaki yap›y› içten de¤ifltirmek için kulland›¤›n›
an›msamak önemli olacakt›r. So¤uk Savafl döneminin ayr›nt›l›
incelenmesi bugün hakk›nda oldukça faydal› bilgiler
sa¤layacakt›r. O dönemde insan haklar› ad›na olsa bile ulus-
devletlere müdahale edilemedi¤ini düflünürsek ABD'nin bu
zorlu¤u kendi ad›na aflmas› zorunlu idi. Bu noktada, toplumlar›n
kültürel yap›lar›n›, iletiflim teknolojisi ve internetin nas›l
etkiledi¤ine ve askeri müdahale olmadan toplumsal
dönüflümlerin nas›l sa¤land›¤›na flahit olmak gerçekten kimi
zaman ürkütücü idi. Ülkemizde de 1980 sonras› d›fla aç›l›m
sürecinde toplumsal de¤iflimi düflünürsek bu yap›y› daha rahat
anlayabiliriz.

So¤uk Savafl boyunca devam eden süreç savafl›n sona
ermesiyle daha da karmafl›k hale gelmifltir. Dünyan›n So¤uk
Savafl sonras› döneme haz›rl›ks›z yakaland›¤› bir gerçektir.
ABD de dâhil olmak üzere dünya politikas›ndaki önemli aktörler
bu süreçte öngörülmeyen sonuçlarla karfl›laflm›flt›r.
1990'lardaki bölgesel savafllar›n en önemli sebeplerinden
birisi de budur. Bu dönemde di¤er devletler güvenlik
stratejilerini ve buna ba¤l› d›fl politikalar›n› ABD-SSCB

ba¤lam›nda de¤erlendirmifl hatta bu durumu koz olarak
kullanm›flt›r. Ancak So¤uk Savafl'›n sona ermesinin etkileri
oldukça kötü olmufltur. Süper güç art›k devletleri kendi
taraf›nda tutmak için finanse etmek zorunda de¤ildi. Bu durum
birçok ulus devleti belirsizlik içinde b›rakm›flt›r.  S›k s›k tekrar
etti¤imiz gibi dünya politikas› dura¤an de¤ildir ve sürekli
de¤iflim yaflanmaktad›r. De¤iflimi takip edemeyen statükocu
yaklafl›mlar›n bugün ne kadar zorland›¤›na flahit olmaktay›z.

So¤uk Savafl dönemi güvenlik alg›lamalar› askeri, ekonomik,
ideolojik ve siyasal temeller üzerine kurulmufltur. Bu noktadan
hareketle özellikle askeri güvenli¤in sa¤lanmas› noktas›nda
her iki tarafta oluflturulan NATO ve VARfiOVA PAKTI güvenlik
kayg›lar›yla hareket etmifltir. Türkiye'nin o dönemde Sovyet
bask›s›ndan Bat›'ya yaklaflt›¤› söylenmektedir. Ancak flunu
söylemeliyiz ki bu tamamen yanl›fl bir tespittir. Türkiye Osmanl›
Döneminden itibaren Bat›'ya ekonomik ve de¤erler bütünü
olarak yak›nd›r ve bu anlamda zaten Bat› Blo¤undad›r. Bu
süreçteki Sovyet bask›s›yla Bat›'ya yaklafl›ld›¤›n› söylemek
çok yanl›fl bir tespit olacakt›r.

So¤uk Savafl sona erdi¤inde bu yeni döneme tüm dünyan›n
haz›rl›ks›z yakaland›¤› do¤rudur. Zaten tüm güvenlik anlay›fllar›
de¤iflmifl ve uluslararas› örgütler bile yap›lar›n› yeniden gözden
geçirmek zorunda kalm›flt›r. Yine bu dönemde Avrupa Birli¤i
Amerika ile olan iliflkilerinde yeni bir döneme girmifl ve farkl›
bir temel üzerinde devam etme e¤ilimi göstermifltir. Peki, bu
dönemde gerçekleflen köklü de¤ifliklikler nelerdi?
Öncelikle iletiflim teknolojisinin geliflmesiyle dünya
küçülmüfltür. Art›k dünyan›n her neresinde olursa olsun tüm
siyasi, ekonomik ve kültürel geliflmeler yak›ndan takip
edilmekte ve resmi görüflün d›fl›nda halk›n oluflturdu¤u bir
kamuoyu belirginleflmektedir.

‹kinci nokta çok uluslu flirketlerin etkileridir. So¤uk Savafl
döneminde ba¤l› olduklar› grup ç›karlar› do¤rultusunda
hareket eden flirketler art›k daha da etkinli¤ini art›rm›fl ve
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siyasi olmaktan çok kendi ç›karlar› do¤rultusunda hareket
etme e¤ilimine girmifltir. Bu noktada teknoloji bilgisinin ve
özellikle nükleer silah teknolojisi bilgisinin yay›lmas›nda çok
uluslu flirketlerin rolü büyüktür. Tüm bunlar küreselleflme
dedi¤imiz sürecin parçalar›d›r. Ancak bu noktada tüm dünyay›
ortak bir de¤er çerçevesinde tutmak ve bunu evrensel de¤er
olarak yerlefltirmek bu sistemin en önemli parças›d›r.

B- Küreselleflme

fiu an sadece Türkiye'de de¤il tüm dünyada tart›fl›lan en
önemli konu küreselleflme ve beraberinde ulus devletin
rolüdür. Küreselleflme hem ekonomik hem kültürel hem de
siyasi ayaklar› bulunan ve hepsinin birbirine ba¤l› oldu¤u bir
yap›d›r. Bu çal›flmada küreselleflmenin ulus devletin varl›¤›
üzerine etkileri incelenecektir. Öncelikle flu tespitin yap›lmas›
gerekmektedir. Küreselleflme birçok yönü bulunan karmafl›k
yap›d›r. Bu yüzden çok yönlü incelenmesi ve analiz edilmesi
gerekmektedir. Bu konuda sadece küreselci ya da ulusçu
olmak yerine analitik bir yaklafl›m sergilemek daha rasyonel
olacakt›r.

Bir görüfl art›k ulusal devlet ad›na rüya âleminde yaflamaktan
vazgeçilmesinin gerekti¤ini çünkü art›k ulusal e¤itim, ulusal
egemenlik, ulusal kültür kavramlar›n›n uzun zamand›r reel
karfl›l›klar›n›n olmad›¤›ndan bahsetmektedir.  Karar verme
sürecinde tüm yetkinin sadece ulus devlete ait olmad›¤› ya
da ulus devletin art›k baflka kaynaklar› da göz önünde
bulundurma zorunlulu¤u bir gerçektir. Ancak uluslararas›
düzeyde yeni de¤erleri ve yap›y› kontrol edecek bir örgüt
kurulmad›kça ulus devlet merkezde olacakt›r. Böyle bir
örgütün yoklu¤unda ABD küresel de¤erleri yayan, koruyan
ve organize eden yap› olarak kendini görmektedir ki, o da
ulusal ç›karlar›n› takip eden bir devlettir.

Küresel de¤erlere ve de¤iflime sayg› duymak ile kontrolü
bilinmeyen bir otoriteye b›rakmak farkl› konulard›r. fiuras›

bir gerçek ki küreselleflme hareketini sadece ulusal devlete
karfl› bir hareket olarak görmek ve bunun karfl›s›nda bu yap›ya
s›rt dönmek rasyonel bir davran›fl de¤ildir. Devlet
egemenli¤inden halk egemenli¤ine “ulusal egemenlik elden
gidiyor” diye k›vrananlar›n, egemenli¤i ulusa vermek gibi bir
dertleri yoktur ve küreselleflme ulus devlet içindeki küçük
gruplar›n egemenli¤ini tehdit etmektedir.  Bu tespitlerin
tamam›n› reddetmek yanl›fl olacakt›r. Her ulus devlet içinde
egemenli¤i halk ad›na kulland›¤›n› ve bu noktada halk›n her
zaman do¤ru kararlar veremeyebilece¤i düflüncesiyle
do¤rular› halk ad›na tespit eden ve bu süreçte ulus devlet
yap›s› içinde kümeleflen gruplar vard›r. Bundan dolay›d›r ki
demokrasi ve insan haklar›n›n evrensel tan›mlar› ve ö¤eleri
belirlenmifl oldu¤u halde uygulamada her ulus devlet
farkl›l›klar göstermektedir. Frans›z düflünür Facuoult, ulus
devletleri hapishanelere benzetmifltir. Çünkü hepsinde farkl›l›k
gösteren kurallar vard›r ve birey bu kurallara uymak
zorundad›r. Tek özgür olabildi¤i konu, yaflayaca¤› hapishaneyi
kendi seçebilme özgürlü¤üdür. Küreselleflme basit flekilde
tan›mlanabilecek bir yap› de¤ildir. Siyasi kayna¤› Rusya'n›n
çöküp so¤uk savafl›n bitmesidir. Teknolojik kayna¤› iletiflim
ve biliflim alanlar›nda yaflanan devrim niteli¤indeki
de¤iflimlerdir.
Bugün art›k dünyan›n her köflesindeki geliflmelerden an›nda
haberdar olabiliyoruz. Bu süreçte en önemli nokta internetin
herkesçe kullanabilmesidir. Bizler bu yolla olaylar› tek tarafl›
yorumlarla de¤il farkl› bak›fl aç›lar›yla takip etmekteyiz.

Tabii ki iletiflim teknolojisi bu gücü maksimum olarak
kullanabilen kaynaklar taraf›ndan ayr›ca yönlendirici etkileriyle
kullan›lmaktad›r. Bugün ABD bu yöntemle Rusya, ‹ran ve
Çin'de yaflayan insanlar›n ekonomik, kültürel al›flkanl›klar›n›
etkilemekte ve ülkelerinde muhalif  kamuoylar›
oluflturmaktad›r. ‹flte bu da küreselleflmenin bir parças›d›r.

Bu noktada iletiflim gerçe¤i görmezden gelinemez. Bunu
yapmaya çal›flan ve birçok internet kayna¤›na eriflimi
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yasaklayan Çin'de bile çözülmeler yaflanmaya bafllanm›flt›r.
Bu konuda bir örnek de ülkemizde yaflanm›flt›r. Ayn› flekilde
bölücü terör örgütleri ve ayr›l›kç› hareketler dahi dünyada bu
kayna¤› kendi propagandalar›n› yaymak amac›yla
kullanmaktad›r. Bu kaynaklar› eriflimlerini yasaklayarak
engellemeye çal›flmak sonuç vermeyecek çal›flmalard›r.

Bu noktada uluslararas› örgütler ve onlar›n faaliyetleri
yeterince ve derinlemesine incelenecek olunursa yap›y› daha
iyi kavramam›z mümkün olacakt›r. Birleflmifl Milletlerin
kuruldu¤u, 1945 y›l›ndan bu yana uluslararas› örgütlere üye
olan devletlerin say›s› dört kata yak›n art›fl göstermifltir.
Sadece bu örgütlerin de¤il çokuluslu flirketlerin ve sivil toplum
örgütlerinin faaliyetleri de bu yeni süreçte etkili olarak kendini
hissettirmifltir.

Peki bu aktörlerin bu denli etkili olmalar›n›n nedenleri
nelerdir?
- Birincisi  ve belki de en önemlilerinden bir tanesi iletiflimin
art›k devlet taraf›ndan kontrol edilememesidir. Buna en iyi
örnek internetin kullan›m› olacakt›r. Bu yolla toplumlar her
türlü bilgiye direkt kayna¤›ndan ulaflabilmektedir. Bu da hem
haklar›n kullan›m›, bu noktada uluslararas› örgütler ve
uluslararas› sivil toplu örgütleri ile ifl birli¤i içinde olma imkan›
sa¤lamaktad›r.

- ‹kincisi teknolojik geliflim, art›k devlet çal›flmalar›ndan
ziyade özel sektöre dayanmaktad›r. Bu da teknolojinin ve
bilginin uluslararas› dolafl›m›n› art›rmakta ayn› zamanda
devletin bu alanda kontrolü kaybetmesine sebep olmaktad›r.

- S›cak paran›n dünya çap›nda dolaflmas›, ulusal ve
uluslararas› ekonomi için hayati öneme sahip bir pozisyon
alm›flt›r. Bu paran›n ülkelerden anl›k ç›k›fllar› krizlere neden
olmaktad›r.

- Ticaret aç›k hale gelmifl, ülkeler bunu kontrol etme ve
k›s›tlamalar getirme noktas›nda s›k›nt› yaflamaya bafllam›flt›r.
Avrupa Birli¤i ve benzeri organizasyonlar k›s›tlama getirebilir.
Ancak kendisine bu imkan› sa¤layan, bir bölgesel birlik
özelli¤ine sahip olmas›d›r. Bahsedilen s›k›nt›lar, bölgesel ya
da küresel ifl birli¤inin d›fl›nda olan ülkeler için geçerlidir.

Sorulmas› gereken bir baflka soru, küreselleflmenin ekonomik
boyutundan en fazla kimin menfaat sa¤lad›¤›d›r. Amerika
Birleflik Devletleri ve Avrupa Birli¤inin önderli¤inde devam
eden bu süreçte ekonomik olarak piyasalar›n belirsizliklerden
uzak olmas› gerekmektedir. Bunun otoriter yaklafl›mlarla
kontrol edilmesi mümkün de¤ildir. Serbest Piyasa Ekonomisi
ve Liberal ekonomi de¤erlerinin afl›lanmas› tüm dünyada bu
kontrolü daha kolay hale getirmektedir. Bu yolla tüm piyasalar
birbirine ba¤lanmaktad›r. Di¤er yandan kültürel aç›dan bu
süreç demokrasi, sivil toplum, insan haklar› ve ço¤ulculu¤u
içerdi¤inden geliflmekte olan toplumlarda bu de¤erler
tart›fl›lamaz görülüp de¤erlendirilmesi gerekti¤i gibi de¤il
sunuldu¤u gibi kabul edilmektedir. Bu sürecin az geliflmifl
ya da geliflmekte olan toplumlarda dikkatle takip edilmesi
gerekmektedir. Zira bu süreçle beraber insan güvenli¤i
sürecinde yeni tehditler oluflmufltur.
Bunlar› flöyle tan›mlayabiliriz:
Kontrolsüz nüfus art›fl›
Ekonomik f›rsatlarda dengesizlik
Uluslararas› göçmenlik
Çevresel sorunlar
Uluslararas› terörizm
Uyuflturucu üretimi ile ticareti

Bu yeni yap›da geliflmekte olan ülkelerde ekonomik kalk›nma
gözlenmektedir. Ancak bu kazanc›n daha fazlas› geliflmifl
ülkeler için söz konusudur. Di¤er yandan burada s›ralanan
sorunlar›n olumsuz sonuçlar›n› az geliflmifl ve geliflmekte
olan ülkeler daha fazla hissetmektedir. Burada kazançlarda
ve sorumluluklarda bir dengesizlik göze çarpmaktad›r.
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C- So¤uk Savafl Sonras› ABD ve Avrupa'n›n
Güvenlik Anlay›fl›

So¤uk savafl›n sona ermesi ABD için birtak›m sorunlar› da
beraberinde getirmifltir. Ulusal kimlik krizinin küresel bir
fenomene dönüfltü¤ünü belirten Huntington, Amerika'n›n
Anglo-Protestan kültürünün farkl› sorunlarla karfl› karfl›ya
kald›¤›n› belirtiyor. Sovyetlerden sonra “öteki”nin olmamas›
bunlardan en önemlisi olarak gösterilebilir. Amerika'n›n
ekonomik olarak dünyada bir güç oldu¤u aç›kt›r. Ancak
ekonomisinin güçlü olmas›, bir devletin dünyada süper güç
olmas› için yeterli de¤ildir.

Ekonomik gücün yan›nda dünyan›n her köflesine ulaflabilece¤i
bir askeri güce sahip olmas› gerekmektedir. ABD bu askeri
güce sahiptir ve kendisini süper güç yapan en önemli neden
de budur.

Sovyetlerin da¤›lmas› ABD'nin süper güç  olmas›n› ve dünyay›
bu tehditten koruma ad›na hareket etmesini kendi dinamikleri
içerisinde rasyonel k›lan sebebi ortadan kald›rm›flt›r. Bu
noktada güvenlik stratejilerini yeniden gözden geçirmesi ABD
için kaç›n›lmaz hale gelmifltir. So¤uk savafl döneminde
Sovyetlerin iç ifllerine kar›flmada yo¤un olarak kulland›¤›
“insan haklar›” kavram› yeni dönemde güvenlik yaklafl›mlar›n›n
merkezini oluflturmufltur. Bu yeni dönemde ABD için yeni
global düflman flöyle tarif edilmifltir; Düflman tek bir politik
rejim, kifli ya da bölge ve ideoloji de¤ildir. Düflman politik
olarak destek gören ve suçsuzlara yönelmifl terörizmdir.
Burada so¤uk savafl dönemi ile karfl›laflt›rma yaparsak birçok
farkl›l›k görebiliriz.

En önemlisi art›k düflman küresel seviyeye tafl›nm›flt›r, bu da
küreselleflme ile paralellik göstermektedir. Düflman›n
tan›m›n›n teorik olarak yap›lmas› ABD ad›na her olay için bu
tan›m›n içini doldurma f›rsat› sa¤lamaktad›r. Tabii ki bu
durum, uluslararas› güvenlik ve hukuk aç›s›ndan son derece
sak›ncal›d›r ki bunu günümüzde Irak'ta görmekteyiz.

Bu söylenenleri desteklercesine önceki ABD baflkan› Bush
ABD'nin Kuzey-Güney Amerika, Avrupa, Orta Do¤u ve Asya
boyunca terörizm ile mücadele edece¤ini belirtmektedir ki
bu dünya co¤rafyas›n›n kendisidir.

Bu yaklafl›m sonucu yeniden ulus infla etme çal›flmalar›
uluslararas› iliflkilerin önemli bir konusu haline gelmifltir ve
Bush kendisi için bir fleyler yapamayan ve yapacak kapasitesi
bulunmayan toplumlara yard›m etmeye haz›r olduklar›n›
bildirmifltir. Ancak Obama liderli¤indeki yeni dönem herkes
için kurallar› yeniden koymufltur ve  bu dönem için en önemli
kavramlar uluslararas› ifl birli¤i olmufltur.

AB'nin uluslararas› güvenlik konusunda yeni dönemde çok
farkl› bir yorum getirdi¤i muhakkakt›r. Avrupa'n›n yeni
yaklafl›mlardan daha çok etkilendi¤i ve stratejisini bu yönde
oluflturdu¤u söylenebilir. Tabii ki Avrupa'n›n diplomasi
gelene¤ine, yani uzlaflmac› yaklafl›mlara yak›nl›¤› ve
uluslararas› ifl birli¤i tecrübesinin fazla olmas›, bu süreç
içerisinde önemlidir. Di¤er bir konu Avrupa'n›n askeri alanda
dünyay› kontrol edebilme noktas›nda yeterli güce sahip
olamamas›d›r. Buradan hareketle gücünü elindeki imkanlar
ölçüsünde flekillendirmifl ve daha baflar›l› oldu¤u alanda
yo¤unlaflm›flt›r ki bu stratejinin oluflturulmas›nda kaynaklar›n
etkin kullan›lmas›n›n önemini gözler önüne sermektedir.
So¤uk savafl sonras› ABD ve Avrupa Birli¤i içinde bir yol ayr›m›
yaflanmaktad›r.

AB güvenlik stratejisinin aç›kland›¤› Barselona Raporu'nda;
Avrupa Birli¤inin dünya gücü olma noktas›nda ABD karfl›s›nda
bir ç›k›fl yapt›¤›, art›k Atlantik'in iki yakas›ndaki iliflkilerin
so¤uk savafl teorileriyle aç›klanamayaca¤› ve daha dengeli
bir temelde yeniden revize edilmesi gereklili¤i dile getirilmifltir.
Bu raporda Avrupal›lar›n dünyan›n büyük bir bölümünün
güvende olmad›¤› sürece kendisini güvende hissedemeyece¤i
belirtilmifltir.  Bu yaklafl›m küreselleflmenin dünyan›n her
köflesini birbirine ba¤lad›¤› ve bu yüzden herhangi bir
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bölgedeki de¤iflimin di¤er bölgelerde etkisini hissettirdi¤i
gerçe¤inin sonucudur. Amerika Birleflik Devletleri'nde yaflanan
11 Eylül sald›r›lar› göstermifltir ki hiçbir toplum ulusal s›n›rlar›
içerisinde bile güvende de¤ildir. Uluslararas› yap› birbirine
eklemlenmifltir. Ulusal politikalar›n bu yap› içerisinde yeniden
gözden geçirilmesi ve yeniden oluflturulmas› gerekmektedir.

Ancak Avrupa Birli¤inin s›ralad›¤› yeni tehditlere ve
aç›klamas›na bakarsak farkl› bir tablo ortaya ç›kmaktad›r.
Öncelikli olarak say›lan tehditler; terörizm, bölgesel çat›flmalar,
organize suçlar, kitlesel imha silahlar›n›n yayg›nlaflmas› ve
ülkelerin sistem d›fl›na ç›kmalar›d›r. Avrupa Birli¤i bu
tehditlerden hiçbirisinin tamamen askeri nitelikte olmad›¤›n›
ve bu yüzden sadece askeri yöntemlerle çözülemeyece¤ini
belirtmektedir. Avrupa için güvenlik anlay›fl›n›n bu yeni temel
üzerinde oluflturulmas›n›n farkl› nedenleri vard›r. Bu temelleri
incelerken daha önce bahsedildi¤i gibi Avrupa'n›n demokrasi
geçmiflinin ve diplomasiye yak›nl›¤›n›n etkileri göz ard›
edilmemelidir.

11 Eylül ve Sonras›

‹ki kutuplulu¤un hüküm sürdü¤ü 1945-1990 aras› dönemde
uluslararas› sistemde olup bitenleri aç›klaman›n göreceli bir
kolayl›¤› vard›. Ellerindeki nükleer teknolojinin y›k›c›l›¤›
nedeniyle do¤rudan savaflma imkan›ndan mahrum olan ABD
ve SSCB birbirlerinin ç›karlar›na zarar vermek için daha az
y›k›c› olan yöntemleri mücadele arac› olarak ön plana ç›kard›lar
ve desteklediler. Ço¤u kez “karfl› taraftan” olanlar› durdurmak,
yönlendirmek ve kaynaklar›n› bofla harcatmak için ucuz ama
etkili bir araç olarak terörizmi de içeren “düflük yo¤unluklu
çat›flma”lardan medet umdular. Dünyan›n her yerinde böyle
bir giriflimi bafllatacak potansiyeli özendirdiler, desteklediler,
teorisini oluflturup, prati¤ini ö¤rettiler, gereken malzemeyi
sa¤lad›lar. Bu yöntemle “savaflacak” gruplar bulmak da hiç
zor olmad›. “Düflmanla savaflmak” için; dini, etnik, sosyal,
ekonomik ve ideolojik gerekçeler meflruiyet sorununu da

kolayca çözdü. Üstelik böylesine düflük maliyetli bir yöntem
kendi korumalar› alt›nda olan, daha küçük ancak ihtirasl›
müttefikleri taraf›ndan da kolayca benimsenip uyguland›.
Sonuçta dünyan›n her yerinde, fliddete tap›nma derecesinde
inanm›fl, basit ama etkili yöntemleri kullanan devlet destekli
örgütler ortaya ç›kt›. Söz konusu durumu bugünkünden ay›ran
ise örgütlerin sahipli olmalar› idi ve hamileri taraf›ndan kontrol
alt›nda tutulmalar› idi. Nitekim örgütlerin eylem yetenekleri
ile güçlerinin s›n›rlar› önceden belirlenmiflti. “Sponsor
devletler”, “vekaleten yürütülen” bu savaflta örgütlere neyin,
nereye kadar yap›laca¤›n› de¤iflik yöntemlerle dikte ediyorlard›.
SSCB'nin da¤›lmas› ile birlikte iki kutuplu küresel sistemin
aktörlerinden birisi tarih sahnesinden h›zla çekildi. Bu çekiliflin
yaratt›¤› vakum bir yandan istikrars›zl›klar› tetiklerken bir
yandan da geçmiflin flartlar›na uygun olarak oluflturulan
rekabet alan ve araçlar›nda da kontrolsüzlü¤ü beraberinde
getirdi. Kayg›lar bir yandan kitle imha silahlar›n›n kolayca el
de¤ifltirerek yeni tehditler oluflturmas›na odaklan›rken, ço¤u
sahipli örgütler bafl›bofl kald›lar ya da daha küçük aktörlerin
kontrolüne girdiler veya ifl birli¤i yapmaya bafllad›lar. Öte
yandan teknolojinin geliflmesi ve genifllemesi ile h›z kazanan
küreselleflme de f›rsatlar›n yan› s›ra yeni tehditleri de
beraberinde getirdi. Küreselleflme bir yandan bütünleflmeyi
sa¤larken, bir yandan da yerelleflme h›z kazand›.
Küreselleflmeden faydalanan sadece çok uluslu flirketler ya
da geliflmifl Bat›l› ekonomiler olmad›, ayn› zamanda terör
örgütleri de küreselleflmeye ayak uydurdular. Ba¤›ms›z finans
kaynaklar› olufltururken, bir yandan da insan ve bilgi ak›fl›ndan
faydaland›lar. Yay›lan mikro milliyetçilik, artan dini fanatizm,
dünyan›n de¤iflik bölgelerinde de¤iflen s›n›rlar sonras›nda
ortaya ç›kan çat›flma alanlar›n›n ço¤almas› ve denetimsiz
alanlar›n art›fl› terör için uygun ortamlar oluflturdu.
Uluslararas› sistem tek kutuplu mu, çok kutuplu mu, yoksa
yeni bir denge üzerinde mi yoluna devam edecek, sorusunun
cevab›n› arad›¤› bir ortamda 11 Eylül sald›r›s› ile yüz yüze
kald›.
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11 Eylül sald›r›s›n› önemli k›lan nedir, diye bakt›¤›m›zda
flunlar› söyleyebiliriz: Birincisi ma¤durun ABD olmas› ve
sonuç olarak da etkilerinin küresel boyutta görülmesi. Terör;
do¤as› gere¤i kurbanlar üzerinden geride kalanlar›n
zihinlerinde ciddi tahribat yaratt›. ABD aç›s›ndan yap›lmas›
gereken ise k›sa sürede ve etkili olarak yine zihinlerde
tahribat›n onar›lmas›yd›. Bunun en uygun arac› ise medya
destekli olarak, tek tarafl› kararlarla ve yo¤un olarak güç
kullan›lmas›yd›. Tehdit ise zay›fl›¤›n›n fark›ndayd› ve kendisine
en iyi koruma sa¤layacak bölgelerin uluslararas› sistemden
d›fllanm›fl, denetimsiz co¤rafyalar›n oldu¤unu biliyordu.
Nitekim bir kara ülkesi olan Afganistan'›n jeopoliti¤i ve de
düflük yo¤unluklu çat›flma ile bafl edilebilmek için olmazsa
olmaz flart olan düflman› ittifaklar ile çevreleme ve yal›tma
sistemi, dört nükleer gücün bulundu¤u bölgeye ABD'nin
giriflini ard›ndan da yeni küresel sistemin oluflumunu tetikledi.
Bu geliflmeler yaflan›rken ABD'nin potansiyel rakipleri ise
umulan›n tersine hiçbir tepki gösteremedikleri gibi onun
isteklerine boyun e¤diler ve f›rsatlardan yararlanma yoluna
gittiler. Bu durum küresel sistemdeki tereddütleri ortadan
kald›rd› ve ABD'yi tek hegemon güç haline getirdi.

Sald›r›n›n ikinci özelli¤i ise, asimetrik niteli¤idir. Kullan›lan
araçlar, tahrip amaçl› üretilmedi¤i gibi en az maliyetle en
yüksek zarar› vermifl, eylemler tarz olarak bir terör klasi¤i
niteli¤i kazanarak tarihteki yerini alm›flt›r. Böylece güvenlik
araçlar›n›n, örgütlerinin ve alg›lamalar›n›n bir anda
yetersizli¤i gözler önüne serilmifltir. Y›ll›k 350 milyar dolara
varan ABD savunma bütçesi ve 35 milyar dolarl›k istihbarat
örgütlenmesinin model ve odakland›¤› tehdit bak›m›ndan
hiç de uygun olmad›¤› görüldü. Örgütlenme modelleri
devletlerden gelebilecek klasik tehditlere göre flekillenmiflti
ve teknoloji a¤›rl›kl› idi. Örne¤in füze sald›r›lar›na karfl›
“kalkan” kurmaya çal›flan ABD, yeni küresel oyuncular›n
füze anlay›fl›ndaki de¤iflimi öngörememiflti. Bu durum
güvenlik organizasyonlar›n›n yo¤un teknoloji yerine “insan”
merkezli olarak yeniden oluflturulmalar› gere¤ini ortaya

ç›kar›rken bir yandan da içeride ve d›flar›da örgütlenmesini
yeniden gözden geçirmesi gerekti¤i görüldü. Nitekim bu
durumda düflman yeniden tan›mlanacakt› ve güvenlik
organizasyonlar› baz› askeri nitelikler ile bir k›s›m polisiye
yöntemleri birlefltiren bir konsepti hayata geçireceklerdi.
Görünen o ki düflman ABD karfl›s›nda zay›ft› ve bu özelli¤i ile
uygun mücadele yöntemi seçecekti. Nitekim savafllar›n artan
bir ölçekte düflük yo¤unluklu çat›flma olarak sürece¤i görüldü.
Bu durumla bafl etmek isteyen devletler ise güvenlik güçlerini,
istihbarat örgütlerini ve kendilerini s›n›rlayan yasal
düzenlemeleri yeniden gözden geçireceklerdir. Gelece¤in
y›ld›z› parlayan askeri gücü özel kuvvetler olurken karar alma
sürecini k›saltacak bürokratik düzenlemeler acilen
gerçeklefltirilecektir. Teknoloji ve gizlilik teröristin karar
alma süresini k›saltt›¤›na göre terörle u¤raflanlar›n da
reaksiyon süreleri k›salmal› ve daha çabuk karar vermeleri
gerekmektedir. Yine görsel ve yaz›l› medya bu “savafl›
kazanmak” için generallerin ihtiyaç duydu¤u “stratejik ihtiyat”
olma özelli¤ini sürdürecektir.

Sald›r›, iç hukukta ve uluslararas› hukukta da ciddi tart›flmalar›
beraberinde getirmeye devam edecektir. Bir yandan 'Güvenlik
mi, özgürlükler mi?' tart›flmas› daha uzun süre devam
ederken, bir yandan da ABD'nin tek kutuplulu¤u ve güç
kullanma arzusu tart›flmalar›n merkezine oturacakt›r. 11
Eylül sald›r›s›, ABD için yeni co¤rafyalarda askeri güç
bulundurmak veya var olanlar›n say›s›n› art›rmak için uygun
sebep olman›n yan› s›ra yeni düflman ihtiyac›n› da karfl›l›yor
gibi görünüyor. Oysa terör sadece askeri araçlarla denetim
alt›na al›namayacak kadar karmafl›k sosyal, ekonomik, siyasal
ve psikolojik bir olgudur. Terörü besleyen ve insanlar› rasyonel
düflünmekten al›koyan en önemli duygu ise nefrettir. E¤er
ABD gelecekte terörün olmad›¤› bir dünya istiyorsa önyarg›l›
nefret duygular›n› besleyen, d›fllay›c›, ayr›mc›, adaletsiz
ortamlara f›rsat vermemelidir.
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paylafl›m›nda artan rekabet ve salg›n hastal›klar gibi çeflitli
istikrars›zl›k kaynaklar›, 21. yüzy›lda güvenli¤i etkileyen
unsurlar›n kazand›¤› çeflitlili¤i ortaya koymaktad›r. Sözkonusu
unsurlar, küreselleflmenin ortaya ç›kard›¤› karfl›l›kl›
ba¤›ml›l›k ortam›nda teknolojik geliflmenin sa¤lad›¤›
olanaklar›n da deste¤iyle, h›zl› ve s›n›raflan etkileri olacak
flekilde h›zla yayg›nlaflma e¤ilimindedir.

Keza, halen yaflanmakta olan küresel mali krizin de güvenlik
üzerinde do¤rudan ve dolayl› etkilerinin olaca¤› öngörülebilir.
Küresel mali krizin, azgeliflmifl ülkelere yönelik kalk›nma
yat›r›mlar›n›n azalmas› ve bunun bir yans›mas› olarak
sözkonusu ülkelerde ekonomik kaynakl› istikrars›zl›klar›n
artmas› gibi bir sonuç do¤urmas›n›n yan› s›ra, savunma
harcamalar›nda yap›lacak kesintilerin uluslararas› bar›fl
operasyonlar›na katk›lar›n azalmas›na yol açmas› gibi etkiler
ortaya ç›karmas› beklenebilir.

Kaynaklara eriflimde yaflanan adaletsizlikler, ekonomik
dengelerde kaydedilen bozulma sonucunda varl›kl› ve yoksul
toplumlar aras›ndaki fark›n büyümekte olmas›, farkl›
kültürler aras›nda yaflanan gerginlikler, uluslararas›
sorunlar›n çözümünde hukuk ve diplomasi yolu yerine tek
tarafl› askeri yöntemlerin benimsenmesi, afl›r›l›k yanl›s›
çevreler ve terör örgütleri taraf›ndan istismar edilmeye
uygun bir ortam yaratmakta ve mevcut güvenlik ortam›n›
daha k›r›lgan bir hale getirmektedir.

Bu geliflmelerin, BM, NATO ve AG‹T gibi güvenlik örgütlerinin,
yeni ortama uyum amac›yla bafllatt›klar› dönüflüm ve reform
süreçlerine paralel olarak ortaya ç›kmas›n›n, uluslararas›
güvenlik sisteminde belli bir zafiyet yaratt›¤› da söylenebilir.
Ayr›ca, uluslararas› güvenli¤in önemli unsurlar›n› oluflturan,
silahlar›n kontrolü ve yay›lman›n önlenmesine iliflkin araç
ve mekanizmalar›n da, önemli aktör konumundaki devletlerin
desteklerini çekmeleri veya bu mekanizmalar› terketmeleri
nedeniyle etkilerini yitirmekte oldu¤u bir süreçten
geçilmektedir. ABD'nin 2001'de Anti Balistik Füze (Anti-

II. 21. Yüzy›l›n Güvenlik Ortam›, Yeni
Tehditler ve Yeni Aktörler

A. Mevcut Güvenlik Ortam›n›n Özellikleri
So¤uk Savafl'›n sona ermesinin ard›ndan ortaya ç›kan yeni
uluslararas› güvenlik ortam›, sürekli de¤iflim gösteren
parametrelerin etkisi alt›nda halen belirsizliklerin hakim
oldu¤u bir süreçten geçmektedir. Yeni güvenlik ortam›na
hakim olan ana unsurlar;

- ‹ki kutuplu sistemin yerini çeflitli güç odaklar›n›n ve
aktörlerin bulundu¤u karmafl›k ve de¤iflken bir ortam›n
almas›,

- Devlet d›fl› aktörlerin uluslararas› güvenli¤i artan flekilde
etkiler hale gelmesi,

-So¤uk Savafl dönemindeki belirgin askeri tehdidin yerine,
çok boyutlu  ve asimetrik yeni tehditlerin ortaya ç›kmas›, bu
tehditlerin küreselleflmenin etkisiyle s›n›raflan bir nitelik
kazanmas›,

-Ulusal, bölgesel ve küresel güvenlik aras›ndaki kesin ayr›m›n
ortadan kalkmas›, fleklinde s›ralanabilir.

Terörizm, bölgesel ve ülke içi (intrastate) kriz ve çat›flmalar,
kitle imha silahlar›n›n yay›lmas›, balistik füze sistemleri,
siber terörizm, deniz haydutlu¤u/korsanl›k, enerji güvenli¤i
ve s›n›raflan örgütlü suç eylemleri, güvenli¤e yönelik güncel
risk ve tehditlerin bafl›nda zikredilmektedir.

Bunun yan›s›ra, “failed” veya “weak” olarak tabir edilen
devletlerde iyi yönetiflim eksikli¤inden kaynaklanan siyasi
ve sosyoekonomik sorunlar›n uluslararas› etkileri, örne¤in,
bu sorunlar›n yasad›fl› kitlesel göç hareketlerini tetiklemesi;
keza, küresel ›s›nma, iklim de¤iflikli¤i, demografik
de¤ifliklikler, k›tlaflan enerji, su ve g›da kaynaklar›n›n
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Ballistic Missile-ABM) Antlaflmas›’ndan geri çekilmesi, Kuzey
Kore'nin 2003'te Nükleer Silahlar›n Yay›lmas›n›n Önlenmesi
(Non-Prol i ferat ion  of  Nuclear  Weapons-NPT)
Antlaflmas›’ndan ayr›lmas›, Rusya'n›n Avrupa Konvansiyonel
Kuvvetler (Conventional Armed Forces in Europe-CFE)
Antlaflmas› çerçevesindeki  yükümlülüklerini 2007 Aral›k ay›
itibariyle ask›ya almas›, bu ba¤lamda örnek olarak
zikredilebilir.

1960'lar›n nükleer cayd›r›c›l›k dengesinin ortadan kalkmas›
da, mevcut ortam›n öne ç›kan di¤er bir özelli¤ini
oluflturmaktad›r. Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore gibi nükleer
silah sistemlerine sahip veya ‹ran gibi bu sistemleri
oluflturmaya çal›flt›¤› düflünülen yeni aktörlerin ortaya
ç›kmas›na paralel olarak askeri amaçl› nükleer teknolojinin
yay›lmas› e¤ilimi, terör örgütlerinin radyolojik ve nükleer
malzeme aray›fl›nda olmalar› ve baz› hassas ve kontrolü zor
bölgelerde mevcut nükleer malzemenin bu çevrelerin eline
geçmesi olas›l›¤›, kitle imha silahlar› veya di¤er bir deyiflle
silaha dönüfltürülebilecek kimyasal, biyolojik, radyolojik ve
nükleer materyalin yay›lmas› konusunu, günümüzün en
önemli güvenlik sorunlar› aras›na tafl›m›flt›r.

Di¤er yandan, 2008 A¤ustos ay›nda Rusya'n›n Gürcistan'a
askeri müdahalesiyle yaflanan kriz, günümüz güvenlik
ortam›nda yeni risk ve tehditlerin yan›s›ra, konvansiyonel
krizlerin de varl›¤›n› ve donmufl sorunlar›n h›zl› biçimde
s›cak çat›flmaya dönüflmesi  potansiyelini aç›kça ortaya
koymufltur. Keza, Rus yönetiminin güvenlik endiflelerini daha
yüksek sesle dile getirmesi ve bu endiflelerin kayna¤›n› esas
itibariyle Bat› kaynakl› politika ve uygulamalara dayand›rmas›,
baz› çevrelerce uluslararas› iliflkilerde yeni bir kutuplaflma
ve “So¤uk Savafl” dönemine dönüfl  olarak da
yorumlanabilmektedir.

B. Yeni Risk ve Tehditlerle Mücadeleye
Yönelik Aray›fllar
Güvenli¤in, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlar› da olan
kapsaml› bir kavram haline gelmesi, yaln›zca siyasi ve askeri
de¤il, ayn› zamanda ekonomik, sosyal, kültürel ve insani
unsurlar› da içine alan bütüncül yaklafl›mlar› zorunlu k›lm›flt›r.
“Sert” ve “yumuflak” güç araçlar›n›n etkin ve karfl›l›kl›
etkileflim içerisinde “ak›ll›” kullan›m›, günümüzdeki güvenlik
stratejilerinin temel unsurlar› aras›nda yerini alm›flt›r. Güvenlik
ve istikrar›n kal›c› flekilde tesisi, çat›flmalar›n önlenmesi ve
kriz yönetiminin de ötesinde, kriz sonras› rehabilitasyon,
kalk›nma, yerel sahiplenmenin sa¤lanmas› gibi kapsaml›
ilave çabalar› da zorunlu hale getirmifltir.

Küreselleflmenin paradoksal olarak güvenlik üzerinde olumlu
yans›malar›n›n da oldu¤unu söylemek yanl›fl olmayacakt›r.
Zira, küresel bir ortamda risk ve tehditlerin ulusal ve münferit
çabalarla bertaraf edilemeyece¤i ve bu tehditlerle mücadele
için ifl birli¤inin önem ve gereklili¤i, a¤›rl›kl› olarak kabul
gören bir olgu haline gelmifltir. Yeni ortam›n ortaya ç›kard›¤›
gereksinimler, uluslararas› örgütleri yeniden yap›lanma ve
dönüflüm çabalar›na sevketmifl, örgütleri ifl birli¤i yapmaya
ve çabalar› aras›nda sinerji oluflturmaya yönlendirmifl, ülkeler
aras›nda bölgesel bazda ifl birli¤i aray›fllar›na da ivme
kazand›rm›flt›r.

Keza, soyk›r›m ve di¤er insanc›l hukuk suçlar› ba¤lam›nda
oluflturulan, Uluslararas› Ceza Mahkemesi (Lahey), Ruanda
Uluslararas› Ceza Mahkemesi ve Eski Yugoslavya Uluslararas›
Ceza Mahkemesi gibi uluslararas› yarg› mekanizmalar›n›n
yayg›nlaflmas›n›n, bu tür suçlar bak›m›ndan bir ölçüde cayd›r›c›
ve önleyici rol oynad›¤› söylenebilir. Uluslararas› Ceza
Mahkemesi'nin Sudan Devlet Baflkan› Ömer El Beflir'e
yöneltti¤i suçlamalar ve Mahkeme’ye teslim edilmesi
yönündeki talebi, görev bafl›nda bulunan üst düzeyli bir devlet
adam› hakk›nda bu türden al›nan ilk karar› oluflturmas›
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bak›m›ndan özel bir anlama sahiptir. Eski Yugoslavya
Uluslararas› Ceza Mahkemesi'nin savafl suçlusu zanl›s› olarak
belirledi¤i kiflilerin dahi yakalanmas›nda, sivil halk›n muhtemel
tepkileri göz önünde bulundurularak ihtiyatl› davran›lmas› ve
bu kiflilerden baz›lar›n›n aktif görevi b›rakt›ktan sonra
tutuklanabilmifl olmas› çerçevesinde, Sudan Devlet Baflkan›'na
iliflkin karar›n uygulanmas›na yönelik at›labilecek somut
ad›mlar›n bu ülkede sosyal tepkilere ve dolay›s›yla istikrars›zl›k
ortam›na yol açmas› beklenebilir. Nitekim, Sudan, El Beflir'e
yöneltilen suçlamalar›n as›ls›z oldu¤unu belirterek teslim
edilmesi talebini geri çevirmifltir.

20. yüzy›ldaki geleneksel askeri stratejiler (genifl toprak
parçalar› üzerinde hava ve deniz unsurlar›yla da desteklenen
çat›flma ortam›) de¤iflime u¤ram›flt›r. Günümüzdeki güvenlik
sorunlar› artan flekilde yerleflim bölgelerini ve sivilleri
etkilemekte ve bunun do¤al sonucu olarak, uluslararas›
istikrar ve bar›fl misyonlar› ve operasyonlar› nüfus yo¤unluklu
ortamlarda cereyan etmektedir.

Ayr›ca, teknolojik üstünlü¤ün, askeri bir operasyondan galip
ç›kmay› garanti etmedi¤i; insan unsurunun, askeri
operasyonun önemli bir bileflenini oluflturmaya devam etti¤i,
ABD'nin özellikle Afganistan ve Irak'taki deneyimlerinden
hareketle söylenebilecektir. ‹nsan faktörünün önemi, yaln›zca
uluslararas› bar›fl veya iflgal güçlerinin nicelik ve niteli¤i
aç›s›ndan de¤il, ayn› zamanda yerli halk bak›m›ndan da geçerlik
tafl›yan bir husustur. Zira, Irak ve Afganistan'da tecrübe edildi¤i
üzere, yerel halk›n deste¤inin (hearts and minds) kazan›lmas›,
iflgalin veya operasyonun baflar›s›na önemli ölçüde etkide
bulunmaktad›r. Operasyonun gerekçelerinin ve baflar›lar›n›n
yerel halka anlat›lmas›na ve deste¤inin sa¤lanmas›na yönelik
çabalar, bar›fl güçlerinin güvenli¤i ve kal›c›l›¤› bak›m›ndan da
önem tafl›yan bir unsur haline gelmifltir. Kamu diplomasisi
olarak nitelendirilebilecek bu çabalar, ayn› zamanda, söz
konusu  operasyonlara katk›da bulunan ülkelerin vergi
mükelleflerini, di¤er bir deyiflle kamuoyunu ve mali kaynaklar›n
tahsisi ve güçlerin yurtd›fl›nda konuflland›r›lmas› ba¤lam›nda

gerekli kararlar› alan parlamenterleri de muhatap almaktad›r.
Di¤er bir deyiflle, kamu diplomasisi, uluslararas› güvenlik
çabalar›n›n önemli ve çok yönlü bir arac› halinde gelmifltir.

C. Mevcut Güvenlik Ortam›n›n Bafll›ca
Aktörleri
Yeni uluslararas› güvenlik ortam›nda, Bat› Dünyas›’n›n (Kuzey
Amerika ve Avrupa) siyasi ve askeri alanlarda a¤›rl›kl›
konumunu sürdürmekle birlikte en az›ndan ekonomik
ba¤lamda baflat güç olma özelli¤ini Asya lehine kaybetmeye
bafllad›¤› görülmektedir. Bu çerçevede Bat›'n›n, askeri ve
teknolojik alanda üstünlü¤ü öngörülebilir bir gelecekte halen
sürdürece¤i tahmin edilmekle birlikte, ekonomik aç›dan
geliflen Asya ülkeleriyle daha fazla rekabet  etmek durumunda
kalaca¤›n› söylemek mümkündür.

Askeri araflt›rma ve gelifltirmeye en fazla yat›r›m yapan, yenilik
ba¤lam›nda önemli bir kapasite ile geliflmifl bir uzay
teknolojisine sahip olan ABD'nin askeri yeteneklerinin, bu
üstünlüklerine ra¤men, Irak ve Afganistan'da vurucu gücünü
ortaya koymaktan öteye geçemedi¤ini ve “sorunsuz bir iflgal”
gerçeklefltiremedi¤ini söylemek yanl›fl olmayacakt›r. Keza,
ABD'nin 11 Eylül sald›r›lar›yla prestij kayb›na u¤rad›¤›n› ve
bu sald›r›lar› izleyen dönemdeki uygulamalar›n›n, tepkisel
olarak dünya çap›nda bir ABD karfl›tl›¤›na yol açt›¤›n› söylemek
mümkündür. Buna ra¤men, ABD'nin, dünyan›n en önde gelen
askeri, teknolojik ve ekonomik güç olma konumunu görünür
gelecekte sürdürece¤i tahmin edilmektedir. Di¤er yandan,
uluslararas› sorunlarda askeri güç kullan›m› seçene¤ine ön
planda yer veren Bush yönetiminin aksine, yeni ABD
yönetiminin uluslararas› ifl birli¤ine daha çok önem verece¤i
ve diplomasi yolunu daha fazla kullanabilece¤ine dair
beklentiler mevcuttur. Nitekim ABD Baflkan› Obama'n›n yemin
töreninde yapt›¤› konuflmada yer alan  ifadelerin, yeni
yönetimin tek tarafl›l›¤a ve dayatmac›l›¤a de¤il, çok tarafl›l›¤a,
karfl›l›kl› anlay›fl, ç›kar ve ifl birli¤ine dayal› bir politikan›n
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ipuçlar›n› verdi¤i söylenebilir. Yeni ABD yönetiminin bu
ba¤lamda izleyece¤i stratejilerin, güvenlik ortam› üzerinde
önemli etki yapmas› beklenmelidir.

1991 y›l›nda SSCB'nin da¤›lmas›n›n ard›ndan, 2000'lerin
bafl›na kadar mütevaz› ve bir bak›ma izolasyonist bir politika
izledi¤i gözlemlenen Rusya'n›n, uluslararas› alanda enerjiye
ba¤›ml›l›¤›n artmas› ve enerji fiyatlar›n›n yükselmesinden
kaynaklanan ekonomik zenginli¤in verdi¤i özgüvenle, SSCB
dönemindeki uluslararas› siyasi ve askeri a¤›rl›¤›n› yeniden
kazanma ve küresel ölçekte sözü geçen bir aktör olarak
kendini kabul ettirme çabalar›na yöneldi¤i görülmektedir.
Bu amaçla, enerjiyi uluslararas› iliflkilerde bir araç olarak
kullanma e¤iliminde olan ve yak›n co¤rafyas›ndaki ülke ve
bölgelerdeki eski nüfuzunu yeniden tesis etmeye yönelik
“iddial›” (assertive) politikalara baflvuran Rusya'n›n, AKKA
yükümlülüklerini ask›ya almas› ve Avrupa-Atlantik
co¤rafyas›nda yeni bir güvenlik antlaflmas› akdedilmesi
önerisini gündeme getirmesi, Rusya'n›n daha fazla nüfuz
edebilece¤i yeni bir bölgesel ve küresel sistem oluflturma,
özellikle ABD'nin tek süper güç rolünü dengeleme, NATO'nun
konumunu ikincil plana itme ve çok kutuplu yeni bir güvenlik
sistemi yaratma çabalar›n›n göstergesi olarak yorumlanabilir.
2008 A¤ustos ay›nda Gürcistan'a gerçeklefltirdi¤i askeri
müdahale, Rusya'n›n bu u¤urda gerekirse askeri yöntemlere
baflvurmaktan çekinmeyece¤ini ortaya koymufltur. Rusya'n›n
önümüzdeki dönemde izleyece¤i strateji, baflta ABD olmak
üzere Bat›'n›n bu ülkeye yaklafl›m› ›fl›¤›nda da flekillenecek
olup, Bat›-Rusya iliflkilerinin gidiflat›n›n uluslararas› güvenlik
üzerinde yak›n dönemde do¤rudan yans›malar› olmas›
beklenebilir. Di¤er yandan, son uluslararas› mali krizin Rus
ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin, enerji fiyatlar›nda
yaflanan h›zl› düflüflün ve Gürcistan'a müdahale sonras›nda
yabanc› sermayenin Rusya'dan kaç›fl e¤iliminde olmas›n›n,
Rusya'y›  iç  sorunlarla daha fazla i lgi lenmeye
yönlendirebilece¤i de söylenmektedir. Ancak, içeride

sorunlar› olan bir Rusya'n›n, bir bak›ma gündemi
de¤ifltirebilmek amac›yla d›flar›da daha iddial› politikalara
yönelmesi ihtimali de göz ard› edilemez.

Uluslararas› bar›fl ve güvenli¤in sa¤lanmas›, anlaflmazl›klar›n
bar›flç› çözümü, ekonomik kalk›nma ve sosyal eflitli¤in
uluslararas› düzeyde yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla kurulmufl
olan Birleflmifl Milletler, 200'e yaklaflan üye say›s›yla ve
güvenli¤i ilgilendiren alanlara iliflkin çok yönlü yaklafl›m› ve
yap›s›yla, günümüzün halen en evrensel güvenlik örgütü olma
özelli¤ini tafl›maktad›r. Yaln›zca kriz ve çat›flmalar›n önlenmesi
de¤il, ayn› zamanda, bar›fl›n tesisi, çat›flma sonras› yeniden
yap›lanma, yoksullu¤un ortadan kald›r›lmas›, sürdürülebilir
kalk›nma, insan haklar›, sa¤l›k ve çevre gibi konular› da içeren
genifl bir yelpazede çok yönlü bir görev alan›na sahip olmas›,
günümüzün çok boyutlu çabalar› gerekli k›lan güvenlik
ortam›nda BM'nin öncelikli aktör olma konumunu
pekifltirmektedir. Keza, uluslararas› iliflkilerde kuvvet
kullan›m›n› evrensel düzeyde kurallara ba¤layan ilk örgüt
olan  BM, krizlere uluslararas› askeri müdahale için gerekli
hukuki zemin ve meflruiyeti sa¤layan en önemli otorite olma
özelli¤iyle de uluslararas› güvenli¤in merkezi aktörüdür.
BM'nin uluslararas› iliflkilerdeki rolünü etkin bir flekilde
sürdürebilmesinin, özellikle Güvenlik Konseyi'nde daha
demokratik bir temsili olanakl› k›lacak reform çal›flmalar›na
ba¤l› olaca¤› yönünde görüfller dile getirilmektedir. Zira, 5
daimi üyeli mevcut yap› çerçevesinde karar alma süreçlerinde
yaflanan kilitlenmeler, örgütün krizlere müdahalesine veya
bu amaçla gerekli hukuki zemini tesis etmesine geciktirici
etkide bulunabilmektedir. Bu tür durumlar›n, NATO'nun
1999'da Kosova'ya müdahalesinde oldu¤u gibi, baz› örgütlerin
hukuki zemin olmaks›z›n harekete geçmesine ve “gönüllüler
koalisyonu” fleklinde “ad hoc” oluflumlar›n ortaya ç›kmas›na
yol açt›¤› görülebilmektedir. Dolay›s›yla, BM'nin etkin flekilde
çal›flabilir bir yap›da olmas›, krizlerin hukuk ve meflruiyet
zemininde çözümü ba¤lam›nda özellikle önem tafl›maktad›r.



65

NATO, her ne kadar 1949'un güvenlik ortam›nda kuruluflunu
gerekli k›lan nedenlerden farkl› bir ortamda bulunsa da, halen
en etkin ve önde gelen savunma ve güvenlik örgütü olma
özelli¤ini sürdürmektedir. Müflterek savunma ilkesi
belkemi¤ini oluflturmaya devam etmekle birlikte, NATO,
de¤iflen güvenlik ortam›n›n yeni gereksinimleri do¤rultusunda
askeri ve siyasi bir dönüflüm sürecinden geçmekte, Müttefik
topraklar› haricinde (alan d›fl›) icra etti¤i misyon ve
operasyonlar ve gelifltirdi¤i diyalog ve iflbirli¤i mekanizmalar›
vas›tas›yla küresel güvenli¤e do¤rudan ve dolayl› katk›da
bulunmaktad›r. Savunma planlamas› ve askeri operasyonlar›n
icras› ba¤lam›nda en geliflmifl imkan ve yeteneklere sahip
olma özelli¤ini tafl›yan NATO, savunma ve güvenlik konular›nda
en temel trans-Atlantik forum olmas› bak›m›ndan da
uluslararas› güvenli¤in önemli aktörleri aras›nda yer
almaktad›r. Baflta Afganistan, Kosova, Akdeniz'de yürütülenler
olmak üzere, mevcut NATO operasyon ve misyonlar›nda toplam
65.000 personel görev yapmaktad›r. NATO imkan ve
yetenekleri, sel bask›n› ve deprem gibi do¤al afetlerde de
giderek artan flekilde kullan›l›r hale gelmifltir. NATO'nun
üyelik veya ortakl›k iliflkileri için halen bir cazibe merkezi
olmas›, ‹sviçre, Finlandiya, Avusturya ve hatta Türkmenistan
gibi tarafs›z statüdeki ülkeleri dahi iflbirli¤i mekanizmalar›na
dahil etmifl olmas›, bir savunma ve güvenlik örgütü olarak
‹ttifak'a verilen önem ve de¤erin yan›s›ra, beklentileri de
ortaya koyar niteliktedir. Öte yandan, NATO'nun, So¤uk Savafl
sonras› dönemde Rusya'y› da içine al›r flekilde gelifltirdi¤i
ortakl›k iliflkilerinin ve yeni üyelerle genifllemesinin flimdiye
kadar Avrupa-Atlantik güvenli¤ine sa¤lad›¤› katk›lar›n, son
olarak Gürcistan ve Ukrayna'n›n ‹ttifak'›n Üyelik Eylem Plan›
(MAP) mekanizmas›na baflvurular›na Rusya'n›n verdi¤i tepki
ve NATO genifllemesinin bu ülke taraf›ndan güvenli¤ine yönelik
bir tehdit olarak alg›lanmas› çerçevesinde bir s›n›ra çok
yaklaflm›fl oldu¤u söylenebilir. Gürcistan ve Ukrayna'n›n MAP'a
üyelik baflvurular›, Aral›k 2008 NATO D›fliflleri Bakanlar›
toplant›s›nda al›nan kararla bir ölçüde dengeli bir flekilde
flimdilik geçifltirilmifl olmakla birlikte, bu konunun önümüzdeki

dönemde gündemin ön s›ralar›n› iflgal etmesi beklenmektedir.
NATO'nun önümüzdeki  dönemdeki  gündeminin,
Afganistan'daki ISAF operasyonu, 21. yüzy›l›n tehditleriyle
mücadele için gerekli yeteneklerin gelifltirilmesi ba¤lam›nda
savunma dönüflümü, karargah reformu, Stratejik Konsept'in
güncellenmesi ve baflta AB olmak üzere di¤er örgütlerle
iliflkiler gibi konular üzerinde de yo¤unlaflmas› beklenebilir.

Fransa ve ‹ngiltere aras›nda 1998'de St. Malo'da imzalanan
anlaflmayla bafllayan süreç içinde güvenlik boyutunu gelifltiren
Avrupa Birli¤i'nin de, mevcut güvenlik sisteminde önemli bir
aktör olarak yerini ald›¤›n› söylemek yanl›fl olmayacakt›r.
Operasyonel ba¤lamda askeri yeteneklerini halen gelifltirme
aflamas›nda olmakla birlikte, sahip oldu¤u ekonomik, ticari
ve diplomatik yetenekler, AB'ne, bir çeflit “soft power” olarak
krizlere çok yönlü müdahale bak›m›ndan elveriflli bir konum
sa¤lamaktad›r. AB, ço¤u mütevaz› boyutta olmakla birlikte,
dört k›tada, 10.000 askeri, 3.000 sivil personelin konufllu
oldu¤u 17 sivil  ve askeri misyon ve operasyon
gerçeklefltirmifltir. AB'nin operasyonel askeri yetenekler
gelifltirmesi, 21 AB ülkesinin ayn› zamanda NATO üyesi olmas›
nedeniyle bir duplikasyon sorununu da beraberinde
getirmektedir. Bu türden bir duplikasyonun, iki örgüt aras›nda
etkin iflbirli¤i, eflgüdüm veya görev bölümü vas›tas›yla
önlenebilece¤i yönünde görüfller mevcutsa da, ba¤›ms›z bir
Avrupa güvenlik ve kriz mukabele yetene¤i oluflturulmas›
projesinin özellikle Fransa'n›n bafl›n› çekti¤i baz› AB üyelerinin
ortaya koydu¤u siyasi irade do¤rultusunda ad›m ad›m
uygulamaya geçirilmesi imkan› da vard›r. Nitekim, 2003 y›l›nda
kabul edilen ve AB'nin ilk güvenlik strateji belgesi olma
özelli¤ini tafl›yan “Avrupa Güvenlik Stratejisi”,  AB'nin “küresel
bir aktör olma” iddias›n› ve bu ba¤lamda gelifltirmekte oldu¤u
Ortak D›fl ve Güvenlik Politikas› ile Avrupa Güvenlik ve Savunma
Politikas›'na h›z kazand›rma çabalar›n› somut flekilde ortaya
koymaktad›r. Öte yandan, fiiliyatta, AB'nin rol ald›¤› mevcut
krizlerde sivil yeteneklerin daha ön planda yer ald›¤›, hatta
NATO'nun “hard security”, AB'nin ise “soft security” araçlar›yla
krizlere müdahil olmalar› suretiyle do¤al bir görev ayr›m›n›n
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ortaya ç›kt›¤› söylenebilir. Mevcut durum böyle olmakla
birlikte, AB'nin 2010 Temel Hedefi'ni ve Muharebe Gruplar›n›
uygulamaya geçirmeye, deniz ve hava h›zl› mukabele
konseptleri gelifltirmeye, stratejik hava tafl›mac›l›¤›
yetenekleri oluflturmaya ve “Frans›z-Alman Helikopter
Pilotlar› Okulu” ile “Geliflmifl Avrupa Jet Pilotlar› E¤itim
Okulu” gibi ortak e¤itim yeteneklerini gelifltirmeye yönelik
plan ve projeleri, AB'nin otonom savunma yeteneklerini
oluflturma yönündeki kararl›l›¤›n› ortaya koyar niteliktedir.
Di¤er yandan, özellikle 1999'daki Kosova krizinde, baflta
Fransa olmak üzere baz› Avrupal› Müttefiklerin tepkisine
neden olan, ABD'nin NATO'daki “dayatmac›” tutumunun
AB'ni otonom bir Avrupa güvenlik boyutu gelifltirmeye
sevketti¤i hat›rland›¤›nda, yeni ABD yönetiminin NATO'ya ve
Avrupa güvenlik yeteneklerinin gelifltirilmesi konusuna
yaklafl›m›n›n, gerek AGSP'nin geliflimi, gerek NATO-AB
iliflkileri ba¤lam›nda etkileri olaca¤›n› söylemek yanl›fl
olmayacakt›r. Bununla birlikte, Fransa ve Almanya gibi,
AB'nin önde gelen ülkelerinin lokomotif rolünü sürdürmeleri
ve ortaya koyduklar› siyasi iradeyi muhafaza etmeleri halinde,
AB'nin savunma yeteneklerini gelifltirme yönündeki ilerleyifli
devam edecektir. Buna karfl›n, Avrupa güvenlik yeteneklerinin
geliflimi, sosyal güvenlik ve ekonomik kalk›nmaya ayr›lan
kaynaklar›n bir ölçüde savunma alan›na kayd›r›lmas› ihtiyac›n›
da ortaya ç›karabilecektir. Böyle bir durumda, Avrupa
kamuoyunun, yeni vergiler veya sosyal ve ekonomik haklardan
taviz olarak alg›lanabilecek bu tür yönelimler konusunda
kuvvetli argümanlarla ikna edilmesi gerekebilecektir. Di¤er
bir deyiflle, AGSP'nin gelifliminin, Avrupa kamuoyundan
alaca¤› destekle de do¤ru orant›l› olaca¤›n› söylemek yanl›fl
olmayacakt›r. Öte yandan, AB'nin, ekonomik alanda güçlü
bir blok olmakla birlikte, siyasal anlamda etkili bir küresel
aktör konumu kazand›¤›n› söylemek için henüz erkendir.
Eski Do¤u Bloku mensubu olup, “Yeni Avrupal›lar” olarak
tabir edilen AB üyelerinin, siyasi ve ekonomik ba¤lamda
Avrupa'yla entegre olmakla birlikte, güvenlik alan›nda
ç›karlar›n› NATO'da ve ikili bazda ABD'yle iflbirli¤inde

görmeleri, AB bak›m›ndan bir zafiyet unsuru olarak
yorumlanabilir. Zira, yedi yeni AB üyesinin ABD'nin Irak'a
müdahalesini destekleyen tutumlar›na zaman›n Fransa
Cumhurbaflkan› Chirac taraf›ndan verilen tepki de haf›zalarda
tazeli¤ini korumaktad›r. Keza, benzer bir bölünmenin NATO
çerçevesinde de yafland›¤› görülmüfltür.

Güvenli¤e, siyasi/askeri, ekonomi/çevre ve insani konular›
içeren kapsaml› ve bütüncül yaklafl›m›, ayr›ca, Vancouver'den
Vladivostok'a kadar uzanan genifl bir co¤rafyada, kat›l›mc›
devletler aras›nda aç›kl›k, fleffafl›k ve iflbirli¤inin
pekifltirilmesine öncülük eden rolüyle, Avrupa Güvenlik ve
‹flbirli¤i Teflkilat› da, Avrupa-Atlantik ve Avrasya güvenlik
mimarisinde özgün bir yere sahiptir. Küresel güvenlik
aç›s›ndan önem tafl›yan, Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar
co¤rafyas›ndaki mevcut ihtilaflara, ülkelerin toprak bütünlü¤ü
ve egemenlikleri çerçevesinde çözüm aray›fllar›n›n yan›s›ra,
son y›llarda devlet d›fl› aktörlerden kaynaklanan asimetrik
tehditler ve bu ba¤lamda terörizm, örgütlü suç flebekeleri ve
kaçakç›l›¤›n de¤iflik çeflitleri ile mücadele de AG‹T'in
gündeminde öncelikli olarak yer almaktad›r. AG‹T'in ekonomik
boyutuna içerik kazand›r›lmas›; mücavir co¤rafyalarla,
özellikle Akdeniz havzas›nda yer alan ‹flbirli¤i Orta¤› ülkelerle
iliflkilerin derinlefltirilmesi; hoflgörüsüzlük ve bu ba¤lamda
Bat›l› ülkelerde Müslümanlara ve göçmen iflçilere karfl›
ayr›mc›l›¤›n önlenmesi konular› da ülkemizin öncülü¤ünde
AG‹T çerçevesinde takip edilen konular› oluflturmaktad›r.
Yukar› Karaba¤, Transdinyester ve Güney Osetya gibi donmufl
ihtilaflar›n çözümüne yönelik mekanizmalar oluflturan yegane
örgüt olman›n yan›s›ra, AG‹T, günümüzde yürütülen kapsaml›
kriz yönetimi operasyonlar›n›n da uluslararas› aktörleri
aras›nda yerini almaktad›r.

1996'da fianghay Befllisi olarak ortaya ç›kan ve 2001'de
fianghay ‹flbirli¤i Örgütü'ne dönüflen oluflum da, Avrasya
co¤rafyas›nda öne ç›kan uluslararas› aktörler aras›nda
zikredilebilir. RF, Çin, Kazakistan, K›rg›zistan, Tacikistan ve
Özbekistan'›n üyesi oldu¤u ve bölge ülkelerinin güvenlik
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alan›nda iflbirli¤i yapabilecekleri bir yap› olarak ortaya ç›kan
fi‹Ö, uluslararas› güvenlik gündeminin Afganistan odakl› olarak
Asya'ya kaymas›yla artan bir önem kazanarak uluslararas›
görünürlü¤ünü art›rm›flt›r. 11 Eylül sald›r›lar› sonras›nda
Afganistan'a yap›lan müdahale ve ABD'nin bölgedeki etkisinin
artmas›n›n etkisi alt›nda kurumsallaflma sürecini h›zland›ran
 fi‹Ö, Pakistan, Hindistan, ‹ran ve Mo¤olistan'›n gözlemci
olarak kat›l›m›yla, Orta ve Güney Asya'y› birbirine ba¤layan
önemli bir forum haline gelmifltir. 2004 Taflkent Zirvesi'nde,
üye ülkelere ABD öncülü¤ündeki koalisyon güçlerinin fi‹Ö
ülkelerindeki üslerinin tahliyesine iliflkin bir takvim belirleme
ça¤r›s›nda bulunulmas›, fi‹Ö'nün, Rusya ve Çin'in tek kutuplu
dünya düzenini elefltirmelerine olanak sa¤layan bir platform
olarak siyasi kimli¤ini belirginlefltirmifl; ‹ran'›n gözlemci
olarak kat›lmas›yla, fi‹Ö'nün, ABD'nin bölgedeki nüfuzuna
karfl› bir örgüt oldu¤u yolundaki alg›lamalar› güçlendirmifltir.
Ortak tehditlerle mücadele ba¤lam›nda, 2005'te Rusya ve Çin
taraf›ndan ortak bir tatbikat düzenlenmesi,  bu ülkelerin
fi‹Ö'nün askeri yönünü ön plana ç›karmalar›, bu örgütün
NATO'yu dengeleyecek bir savunma örgütüne dönüflmesi
ihtimaline iflaret eden yorumlara yol açm›fl ve Putin'in 43.
Münih Güvenlik Politikas› Konferans›'nda yapt›¤› konuflmada
vurgulad›¤› “yeni çok tarafl›l›k” aray›fllar› için fi‹Ö'nün de bir
zemin olarak kullan›lmas› beklentilerini güçlendirmifltir.
Kuruluflundan bu yana fi‹Ö'ye yön veren baflat konumdaki
ülkeler RF ve Çin olmufltur. RF ve Çin'i bir arada hareket
etmeye yönelten temel unsurun, ABD'nin hakim oldu¤u tek
kutuplu dünyaya karfl› çok kutuplu dünya vizyonunu gelifltirmek
ve Orta Asya'da ABD mevcudiyetini s›n›rlamak konusundaki
ortak ç›karlar› oldu¤u  anlafl›lmaktad›r. Çin'in bu bölgede
nüfuzunu güçlendirmesinden çekinen Rusya'n›n, bu ülkeyi
kontrol alt›nda tutmak için fi‹Ö'yü bir araç olarak gördü¤ü de
bilinmektedir. fi‹Ö'nün önümüzdeki dönemde geliflimi ve
performans›n›n da esasen bu iki ülkenin ç›karlar›n›n
örtüflmesine ba¤l› bulundu¤u, muhtemel anlaflmazl›klar›n
Örgütün performans›n› etkileyece¤i yorumlar› yap›lmaktad›r.
Di¤er yandan, Rusya'n›n Gürcistan'a yapt›¤› askeri

müdahalenin akabinde gerçeklefltirilen 28 A¤ustos 2008 tarihli
fi‹Ö Zirvesi'nden, Rusya'n›n tutumunu onaylayan ve Gürcistan'›
k›nayan bir karar›n ç›kmamas›, RF'nin yönlendiricilik aç›s›ndan
örgüt içindeki konumunun s›n›rlar›n› ortaya koyar niteliktedir.

Ba¤›ms›z Devletler Toplulu¤u üyeleri aras›ndaki iliflkilere
savunma boyutunu ekleme amac›yla 1992'de bir antlaflma
olarak ortaya ç›kan ve 2002'de örgüt haline dönüfltürülen
Ortak Güvenlik Antlaflmas› Örgütü'nü NATO ile karfl›laflt›ran
baz› yorumlara rastlanmaktad›r. OGAÖ Genel Sekreteri'nin,
iki örgüt aras›nda benzerlik kurulmamas› gerekti¤ini dile
getirmesine ra¤men OGAÖ'nün askeri ittifak yönünün
bulunmas› ve taraf devletlerden birine yap›lan sald›r›n›n, tüm
devletlere yap›lm›fl kabul edilece¤i ilkesini benimsemesi böyle
bir benzerli¤i ister istemez ça¤r›flt›rmaktad›r. Örgütün temelini
oluflturan anlaflman›n, üye ülkelerin ayn› zamanda baflka bir
askeri ittifaka veya devletler toplulu¤una kat›lmalar›n›
yasaklam›fl olmas›, Bat› e¤ilimli Azerbaycan ve Gürcistan'in
OGAÖ'den ayr›lmas›yla sonuçlanm›flt›r. Medvedev'in, yeni bir
Avrupa Güvenlik Antlaflmas› akdedilmesi önerisi çerçevesinde
dile getirdi¤i kapsaml› uluslararas› forumun muhtemel
kat›l›mc›lar› aras›nda OGAÖ'den bahsetmesi, bu Örgüte
meflruiyet kazand›rma amac›na yönelik bir giriflim olarak
yorumlanabilir.

1993 y›l›nda Kazakistan'›n koordinatörlü¤ünde bafllat›lan
“Asya'da ‹flbirli¤i ve Güven Artt›r›c› Önlemler Konferans›”
(Conference on Interaction and Confidence Building Measures
in Asia/CICA) süreci, Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat›/AG‹T
benzeri amaçlara ve kurumlara sahip bir iflbirli¤i
yap›lanmas›n›n Asya'da teflkilini hedeflemektedir. Güven
artt›r›c› önlemler (CBM) ve bunun daha ileri aflamas›n›
oluflturan güven ve güvenlik artt›r›c› önlemler (CSBM)
kavram›n›n yabanc›s› olan ve bu konularda tecrübesi
bulunmayan ülkelerden müteflekkil bir co¤rafyay› kapsayan
CICA çerçevesinde, “Terörizmin Ortadan Kald›r›lmas›na ve
Uygarl›klar Aras›nda Diyalogun Desteklenmesine Dair
Bildirge” ve “CICA Güven Artt›r›c› Önlemler Katalogu” gibi
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somut çal›flmalar da gerçeklefltirilmifltir. Üye ülkeler
aras›ndaki ihtilaflar›n (‹srail-Filistin, Hindistan-Pakistan)
CBM-CSBM kavram›n›n istenilen düzeyde uygulanmas›na
bu aflamada olanak tan›mamas› ve özellikle RF ve Çin'in
CICA'y› fi‹Ö gibi kendi inisiyatifleriyle bafllat›lan çeflitli bölgesel
giriflimlere rakip olarak alg›lamalar›, süreci zay›flatan
unsurlar olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bununla birlikte, CICA,
Orta Asya Cumhuriyetlerinin ba¤›ms›z devlet kifliliklerinin
güçlendirilmesine sa¤lad›¤› katk› ve silahs›zlanma ve di¤er
güvenlik konular›nda uluslararas› platformlarda geçerli ilke
ve amaçlar›n an›lan co¤rafyaya ihrac› için bir araç görevi ifa
etmesi bak›m›ndan yarar›n› kan›tlam›fl ve uluslararas›
güvenli¤e katma de¤er sa¤layabilecek bir örgüt olma
potansiyelini ortaya koymufltur. (Ülkemiz, 2010'dan itibaren
CICA'n›n dönem baflkanl›¤›n› üstlenme konusunda ilke karar›
alm›flt›r.)

Devlet otoritesi d›fl›nda hareket eden silahl› aktörler (armed
non-state actors) de güvenli¤i tehdit eden önemli bir unsur
haline gelmifltir. Taliban, El-Kaide gibi terör örgütlerinin
yan›s›ra, ayaklanan gruplar, yerel militanlar, savafl a¤alar›,
otorite d›fl›na ç›km›fl paramiliter gruplar, bu kapsamda
s›ralanabilir. Baz› uzmanlar, al›nan önlemlerin de etkisiyle,
terörizmin giderek etkisini yitirmeye bafllad›¤›n› ve küresel
anlamda güvenli¤i etkileme kapasitesinin k›s›tl› oldu¤unu
ifade etmektedirler. Buna karfl›n, Mumbai'daki terör
sald›r›lar›n›n neredeyse iki nükleer gücü karfl› karfl›ya
getirmesi ve son olarak ‹srail'in Gazze fleridinde, bir terörist
örgüt olarak tan›mlad›¤› Hamas'a karfl› giriflti¤i askeri
sald›r›lar›n tüm bölgeyi kaosa sürükleme ihtimali, terörizmin
konvansiyonel çat›flmalar›n k›v›lc›m›n› çakma potansiyelinin
mevcut oldu¤unu ortaya koymufltur.

Haydut devlet (rogue state), bir süredir (Clinton yönetiminin
sonlar›ndan itibaren) uluslararas› güvenlik terminolojisinde
yerini alm›fl bir unsurdur. Uluslararas› güvenli¤e tehdit
oluflturdu¤u kabul edilen haydut devletler, otoriter siyasi

rejime sahip, içeride yo¤un insan haklar› ihlallerinin yafland›¤›,
d›flar›da terörü destekleyen, kitle imha silahlar›na sahip veya
bunlar› edinmeye yönelik aktif çaba içinde olan ve uluslararas›
sistemde izole edilmesi gereken unsurlar olarak
tan›mlanmaktad›r. Hangi devletlerin haydut devlet oldu¤u
hususunun, daha ziyade ABD ve ‹srail'in opti¤inden belirlendi¤i
yönünde elefltiriler mevcuttur. Hatta haydut devletlerin “ABD
düflman› devletler” olarak da tan›mland›¤› görülmektedir.
Nitekim, Kuzey Kore, ‹ran ve Libya'yla birlikte haydut devletler
kategorisinde yer alan Irak ve Afganistan, ABD iflgalinden
sonra bu gruptan ç›kar›lm›flt›r. Keza, ABD ve ‹ngiltere'nin
öncülü¤ünde uygulamaya konan yapt›r›mlar ve yo¤un
diplomatik çabalar›n Lockerbie zanl›lar›n›n iadesiyle
sonuçlanmas› üzerine Libya da bu listeden ç›kar›lm›flt›r.

D. Uluslararas› Güvenli¤i Etkileyen Güncel
Krizler
Türkiye'nin merkezinde yer ald›¤› Avrasya co¤rafyas›, s›cak
krizlerin ve istikrars›zl›k kaynaklar›n›n etki ve sonuçlar›n›n
yo¤un bir biçimde yafland›¤›, uluslararas› kamuoyunu yak›ndan
ilgilendiren faal veya donmufl çok say›da sorunun mevcut
oldu¤u bölgelerden biridir. Bu ba¤lamda, spesifik olarak,
Ortado¤u, ‹ran, Kafkaslar, Afganistan ve Pakistan'› içine alan,
yüksek yo¤unluklu bir kriz ekseni ile bir ölçüde kontrol alt›na
al›nm›fl olan, ancak halen kriz potansiyelini tafl›yan
Balkanlardan bahsedilebilir. Bu bölgelerin tafl›d›¤› hassasiyet,
s›cak çat›flmalar›n veya çat›flma potansiyelinin varl›¤›n›n
yan›s›ra, zengin do¤al kaynaklar› ile enerji nakil hatlar› ve
önemli ulafl›m güzergahlar›n› bar›nd›rmas›ndan, sa¤l›kl›
demokratik temellere oturtulmam›fl, ekonomik kaynaklar›n
adil da¤›l›m›n›n sa¤lanamad›¤›, etnik ve mezhepsel
çat›flmalar›n sürdü¤ü, toplumsal geliflimin sa¤lanamad›¤›,
iyi yönetiflimin kökleflemedi¤i, hukukun üstünlü¤ünün tesis
edilemedi¤i sistemlere sahip devletlerin varl›¤›ndan da
kaynaklanmaktad›r.



69

An›lan co¤rafyada mevcut belli bafll› kriz noktalar›;

- Bat› dünyas›na olan ideolojik karfl›tl›¤›n› bu kez nükleer
yetenekler ve balistik füze sistemleriyle pekifltirme ve özellikle
fiii unsurlara nüfuz etmek suretiyle Ortado¤u'da etki alan›
yaratma çabas› içinde görünen ‹ran;

- ‹ran-‹srail z›tlaflmas›;

- ‹srail'in Filistin ve di¤er Arap komflular›yla sorunlar›;

- Hizbullah ve Hamas'›n Lübnan ve Filistin'deki zay›f yönetimler
üzerinde artan etkileri;

- Uluslararas› koalisyon güçlerinin iflgali alt›ndaki Irak'ta
istikrar ve güvenli¤in sa¤lanamam›fl olmas› ve etnik gruplar
aras›ndaki kutuplaflman›n ülkenin siyasi birli¤i ve toprak
bütünlü¤ü üzerine tehdit oluflturmas›;

- Dünyadaki en kapsaml› bar›fl operasyonuna evsahipli¤i yapan
Afganistan'da, terörizm ve uyuflturucu üretimiyle mücadele
baflta olmak üzere  istikrars›zl›k unsurlar›n›n halen ortadan
kald›r›lamam›fl olmas›;

- Yaflad›¤› iç siyasi istikrars›zl›klar›n yan›s›ra, Afganistan
kaynakl› güvenlik sorunlar› olan Pakistan, olarak
s›ralanabilecektir.

Bunlara ek olarak, 2008 A¤ustos ay›ndaki Rus müdahalesi
sonucunda yeni bir nitelik kazanan, Güney Osetya ve
Abhazya'daki donmufl ihtilaflar ile Azerbaycan ve Ermenistan
aras›ndaki Yukar› Karaba¤ sorunu, keza di¤er donmufl
ihtilaflardan Transdinyester ve K›r›m'daki Rus deniz üslerinin
ak›beti de, an›lan co¤rafyadaki potansiyel istikrars›zl›k
kaynaklar› aras›nda zikredilebilecektir.

E. Yak›n Dönemde Uluslararas› Sistemde
Ortaya Ç›kan ve Krizler Üzerinde Etki
Yapmas› Beklenebilecek Geliflmeler
Yak›n dönemde, genelde uluslararas› iliflkiler, özelde,
bahsekonu krizler üzerinde etki yapabilecek geliflmeleri, yeni
ABD yönetiminin ve Rusya'n›n izleyece¤i politikalar olarak iki
ana bafll›k alt›nda toplamak mümkündür.

Irak'tan Pakistan'a uzanan bölgeye 2001 y›l›ndan bu yana
yo¤un flekilde angaje olan, sorumluluklar üstlenen ve Irak ve
Afganistan'da önemli bir askeri varl›k bulunduran ABD
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda;

- Irak'taki gidiflat›n, baz› olumlu geliflmelere ra¤men, optimal
çözüme ulaflmaktan halen uzakta oldu¤u,

- Arap-‹srail sorununa kapsaml› bir çözüm sa¤lanamad›¤›,
hatta ‹srail'in Gazze fleridine düzenledi¤i son kapsaml› askeri
harekat ile çözüme yönelik beklentilerin daha da zay›flad›¤›,

- Taliban'›n kontrolünü giderek geniflletti¤i Afganistan'daki
durumun, ABD ve NATO aç›s›ndan kötüye gitti¤i,

- Otoriter Arap rejimlerine demokrasi getirilmesi hedefinin
gerçeklefltirilemedi¤i,

- ABD'nin, nükleer program› ba¤lam›nda ‹ran'la yaflad›¤›
z›tlaflman›n giderek derinleflerek içinden ç›k›lmas› güç bir
hal ald›¤›,

- 8 y›ll›k Bush yönetiminin bölgeye yönelik politikas›n›n “kibir
(arrogance) ve çifte standartlarla” tan›mland›¤›,

- Askeri kapasitesinin s›n›rlar›n› zorlayacak ölçüde Afganistan
ve Irak'a angaje durumda bulunan ABD'nin, ‹ran ve hatta
Pakistan'la ilgili olarak ortaya ç›kabilecek bir krize müdahale
ba¤lam›nda gerekli askeri yetenekleri harekete geçirmede
ve herfleyden önce, kendi kamuoyunu böyle bir eylemin
gereklili¤i konusunda ikna etmede zorlanabilece¤i,
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- Keza, Sudan ve Somali a¤›rl›kl› olmak üzere genel  olarak
Afrika'daki geliflmelerin de güvenlik gündeminin ön
s›ralar›nda yer alabilece¤i söylenebilir.

Bölgede, ABD bak›m›ndan önem tafl›yacak bir di¤er geliflme
ise, Rusya'n›n, ABD'nin ‹slam dünyas› karfl›s›ndaki y›pranan
konumundan da istifadeyle, Ortado¤u'da Sovyetler Birli¤i
dönemindeki a¤›rl›¤›n› yeniden tesis etme çabas›na girmesi
olacakt›r. Bu amaca yönelik olarak, Suriye, Afganistan
(Taliban), Irak ve Pakistan'a silah göndermek gibi, bölgeyi
kar›fl ›kl ›¤a sürükleyebilecek seçeneklere sahip
görünmektedir. Dolay›s›yla, ABD, bir yanda bölgeye yönelik
olarak üstlendi¤i yükümlülükleri yerine getirmek ile di¤er
yanda, Rusya'n›n bölgedeki nüfuzunu yeniden tesis etme
çabalar›n› dengelemek gibi iki önemli s›namayla karfl› karfl›ya
bulunmaktad›r. ABD'nin bölgedeki sorunlar› çözüme
ulaflt›rma kapasitesi s›n›rl›yken, Rusya'n›n bu sorunlar›
uzatma ve sürüncemede b›rakma olanaklar›na sahip oldu¤u
görülmektedir. ABD'nin, Balt›klar, Ukrayna ve Orta Asya'da,
Rusya'n›n Ortado¤u'daki etkisini dengeleyebilecek flekilde
bir varl›k tesis etmesi ise, k›sa ve orta vadede gerçekçi
görünmemektedir. Ortado¤u ve Afganistan'a odakl› bu yo¤un
angajman›n, Gürcistan krizinde oldu¤u gibi, ABD'nin di¤er
bölgelerdeki geliflmeleri etkileme ve kontrol etme
kapasitesini s›n›rland›rabilece¤i ve bu ba¤lamda ABD'yi,
örne¤in, NATO'yu devreye sokmak gibi di¤er seçeneklere
yönlendirebilece¤i akla gelmektedir. Gürcistan ve Ukrayna'n›n
NATO üyeli¤ine ABD taraf›ndan verilen güçlü destek bu
çerçevede de¤erlendirilebilir.

Bu manzara ›fl›¤›nda, yeni ABD yönetiminin, uluslararas›
iliflkilerde öncelikli ilgi oda¤›n›, Ortado¤u'dan Pakistan'a
uzanan bölgedeki geliflmelerin ve ABD'nin bu bölgede
y›pranan presti j inin onar›lmas›n›n oluflturaca¤›
anlafl›lmaktad›r. Nitekim, 20 Ocak 2009 tarihinde göreve
bafllayan yeni yönetimin d›fl politika alan›ndaki ilk tasarruflar›
çerçevesinde eski Senatör George Mitchell'›n Ortado¤u, eski

D›fliflleri Bakan Yard›mc›s› Büyükelçi Richard Holbrooke'un
ise Afganistan ve Pakistan Özel Temsilcisi olarak atanmas›
bu kan›y› güçlendirmektedir. Zira, bölgenin jeostratejik
konumu, bar›nd›rd›¤› enerji ve mali kaynaklar›, ABD'nin ‹srail'e
yönelik sorumluluklar›, terörizm ve kitle imha silahlar›n›n bu
bölgeden yay›lmas› ihtimali gibi birçok neden, genifl Ortado¤u
bölgesini ABD aç›s›ndan kritik k›lmaya devam etmektedir.
Yöntem aç›s›ndan ise, yeni yönetimin uluslararas› iliflkilerde
daha fazla diplomatik araçlardan yararlanmaya yönelece¤ine
dair emareler mevcuttur.

Bu çerçevede, Obama yönetiminin;

- Afganistan ve Pakistan'a odaklanaca¤›; Afganistan
ba¤lam›nda NATO ve Avrupa'dan daha fazla destek
bekleyece¤i;

- ‹ran'›, Avrupal› ortaklar›yla birlikte hareket halinde, öncelikli
olarak siyasi, diplomatik ve ekonomik araçlar vas›tas›yla
ehillefltirmeye ve yönlendirmeye çal›flaca¤› ve bu ülkeyle
do¤rudan diyaloga girme seçene¤ine de baflvurabilece¤i;
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- ‹srail ile Arap komflular› aras›nda bar›fl anlaflmalar›n› ve
Gazze'ye yönelik son operasyonlarla kopma noktas›na gelen
‹srail-Filistin iliflkilerinin geliflmesini teflvik edebilece¤i,
yönünde beklentiler mevcuttur.

ABD'nin, izleyece¤i bu gündemde, Avrupa, Rusya, Çin'in
yan›s›ra, Türkiye, M›s›r ve Suudi Arabistan gibi bölgedeki
müttefiklerinin deste¤ine baflvurmas› beklenebilir.

Di¤er yandan, Medvedev önerileri çerçevesinde ifadesini
bulan, Rusya'n›n yeni d›fl politikas›n›, “çevresinde olan
bitenlere sessiz kalmayan, ciddiye al›nmak ve farkedilmek
isteyen ve uyar›lar›n›n gözard› edilmemesini bekleyen” bir
durufl olarak nitelendirmek mümkündür. Bu yeni yaklafl›m›n,
genelde uluslararas› güvenlik, özelde krizler üzerinde etkiler
do¤urmas› beklenebilir. Rusya, güvenli¤ine yönelik tehdit
alg›lamalar›n› art›k daha aç›k, s›k ve yüksek tonda dile
getirmekte ve bu ba¤lamda, Bat›'yla ipleri germekten ve
mevcut güvenlik sistemini radikal flekilde de¤ifltirmekten
çekinmeyece¤inin iflaretlerini vermektedir. Ukrayna,
Gürcistan, K›rg›zistan gibi eski SSCB ard›l› devletlerde
yaflanan Bat› yanl›s› devrimler, ABD'nin Çek Cumhuriyeti ve
Polonya'ya konuflland›rmay› planlad›¤› füze savunma
sistemleri ile Bulgaristan ve Romanya'da konuflland›rd›¤›
kuvvetler, Kosova'n›n ba¤›ms›zl›¤› ve “verilen sözlerin hilaf›na,
Rusya'y› çevreleyecek flekilde NATO genifllemesinin devam
etmesi”, Rusya'y› tepki göstermeye iten nedenler olarak
takdim edilmektedir. AKKA yükümlülüklerini ask›ya almas›n›n
ard›ndan, A¤ustos ay›nda Gürcistan'a gerçeklefltirdi¤i askeri
müdahale, Rusya'n›n tepkisini gerekirse askeri yöntemlere
baflvurmak suretiyle ortaya koymaktan çekinmeyece¤ini
aç›kça göstermifltir. Sonuç itibariyle, ABD'nin, yeniden
toparlanan ve kendine güvenini kazanan Rusya'yla
iliflkilerinde, So¤uk Savafl sonras›ndaki en zor dönemini
yaflad›¤›n› söylemek  yanl›fl olmayacakt›r.

Bu çerçevede, ABD'nin, ikili bazda, Rusya'y› aç›kça ve
do¤rudan karfl›s›na almamaya çal›flt›¤›,  Gürcistan'da yaflanan

krizde tecrübe edildi¤i üzere, bu ülkeye yönelik tepkilerini,
örne¤in, NATO'yu ve Bat›'y› arkas›na almak suretiyle dolayl›
olarak ve ön plana ç›kmadan ortaya koymay› tercih etti¤i
gözlemlenmektedir. ABD'nin bu yaklafl›m›n›n temelinde, Irak,
‹ran'›n nükleer program›, Kuzey Kore ve Ortado¤u Bar›fl
Süreci gibi pekçok konuda Rusya'n›n iflbirli¤ine ihtiyaç
duymaya devam etmesinin ve Rusya'n›n Ortado¤u ve Orta
Asya baflta olmak üzere çeflitli co¤rafyalarda ABD'nin
ç›karlar›na zarar verebilece¤ini müdrik olmas›n›n yatt›¤›
söylenebilir. Bat›'n›n, donmufl ihtilaflar da dahil olmak üzere
birçok sorunun çözümünde vazgeçilmez bir aktör olan
Rusya'yla diyalog içinde olmas›, yak›n çevresindeki
geliflmelerle ilgili olarak görüfl ve kayg›lar›n› dikkate almas›,
eflit bir ortak olarak muamelede bulunmas›, Rusya'yla
iliflkilerin gidiflat›na etki yapacak unsurlar olarak akla
gelmektedir. ABD-Rusya veya Bat›-Rusya iliflkilerinin sa¤l›kl›
bir zeminde olmas› yaln›zca küresel güvenlik bak›m›ndan
de¤il, ayn› zamanda mevcut krizlerin gidiflat› bak›m›ndan da
önem tafl›maktad›r. Esasen, son küresel mali krizin de
etkisiyle, gelece¤ini Bat›'yla iyi iliflkiler içinde olmakta gören
Rusya'n›n da Bat›'yla ipleri koparma niyetinin olmad›¤›, ancak
eflitler aras›nda bir iliflki  istedi¤i, bu hususta yeni ABD
yönetiminden ümitli oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Önceki Devlet
Baflkan› Putin'in Münih'te yapt›¤› konuflma sonras›nda yeniden
dillendirilmeye bafllanan “yeni bir So¤uk Savafl dönemine
girildi¤i” söylemleri, büyük ölçüde yeni ABD yönetiminin
Rusya'ya karfl› izleyece¤i tutum do¤rultusunda s›nanacakt›r.
Medvedev'in yeni bir Avrupa güvenlik sistemi oluflturulmas›
önerisinin peflinen reddinden ziyade, Ruslarla bu konuda
diyalog içinde olunmas›, yaln›zca Rusya'n›n niyetlerinin daha
iyi anlafl›lmas› ve mevcut mekanizmalara verilen önemin
anlat›lmas› bak›m›ndan de¤il, “yeni So¤uk Savafl”
senaryolar›n›n önüne geçilmesi bak›m›ndan da yararl›
olacakt›r.
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III- Yeni Yap›da Türkiye ve Güvenlik

So¤uk Savafl›n sona ermesi sadece ABD için de¤il tü
uluslararas› toplum için köklü de¤ifliklikleri beraberinde
getirmifltir. En önemlisi de alt sistemlerin ba¤›ms›z hale
gelmesidir. Bunun sonucu olarak pek çok ülke içinde
bulundu¤u co¤rafya ve çevresinde çok yönlü politika izleme
ve yeni ifl birlikleri imkân›n› yakalam›flt›r. Ancak eldeki güç
imkanlar› ile do¤ru orant›l› gerçekçi politikalar izlemek çok
önemlidir. Bunun için iç politikada ifl birli¤i, bar›fl ve istikrar›n
sa¤lanmas› ekonomik geliflmenin ve kalk›nman›n sa¤lanmas›,
demokrasi ve insan haklar› konular›nda gerekli çal›flmalar›n
yap›lmas›, bölgesel güç olma gayretlerinde izlenmesi gereken
yol olmal›d›r. Gene bu noktada uluslararas› geliflmelerin göz
ard› edilmeden yak›ndan takibi ve politikalar›n bu gerçekler
›fl›¤› alt›nda oluflturulmas› zorunluluktur. Bu süreçte
savunmada kal›p  “bekle-gör” politikas› izlemek yerine sürece
yön verebilme kabiliyetlerimizi art›racak çal›flmalar
yap›lmal›d›r.  Buna yönelik olarak so¤uk savafl sonras›
dönemde Türkiye bölgesinde birtak›m hareketlilik içinde
bulunmufltur. Bunlar 1990'lar›n ortalar›nda Balkanlar'da
birtak›m antlaflmalar yoluyla etkili olma gayretleridir ki 1995
y›l›nda Makedonya ile askeri alanda ifl birli¤i antlaflmalar›
yap›lm›flt›r. Ayr›ca bu bölgede NATO'nun operasyonlar›na
katk›da bulunulmufltur. Yine bu dönemde 1992'de Orta Asya
Türk Cumhuriyetleri'ne yönelik “Türk Zirvesi” düzenlenmifltir.
Stratejik olarak vizyon gelifltirme sürecinde politikalar güç
ile do¤ru orant›l› haz›rlanmal›d›r. fiu anki yap›da önce
Türkiye'nin, ekonomik kalk›nmas›n› belli bir düzeye getirmesi
ve sosyal alanda insan haklar›, demokrasi ve özgürlükler
anlam›nda gerekli dönüflümleri sa¤lamas› gerekmektedir.

Ülkeye güç verecek olan;  tüm kurumlar›n demokratik sürec
sonuna kadar sürdürmeleri, bu flekilde halkta da demokrasi
b i l i n c i n i  o t u r t m a y a  g a y r e t  g ö s t e r m e l e r i  v e
cesaretlendirmeleridir. Türkiye birçok olumsuzlu¤a ra¤men
bu yeni dönemde AB ile iliflkileri sonucu demokratik süreci

oturtmada olumlu çal›flmalar yapmakta ve ülkedeki ekonomik
yap›y› küresel ekonomiye eklemleme çal›flmalar›yla da ayn›
zamanda demokratik süreci de h›zland›ran ekonomiye yön
vermektedir

A- Büyük Strateji

Son yüz y›l içerisinde özellikle uluslararas› sistemde yaflanan
de¤iflim içinde devletlerin birbirlerine eklemlenmeleriyle
ortaya ç›kan sistem, yaklafl›mlar› ve çözümleri daha karmafl›k
bir düzlemde ele almay› ve buna yönelik stratejiler belirlemeyi
zorunlu hale getirmifltir. Tabii ki bu yap›n›n oluflturulmas› için
devlet kademelerinde bu stratejinin oluflumuna yönelik
çal›flmalar›n yap›lmas› ve bunlar›n tek bir elde toplanarak
ortaya rasyonel bir politika ç›kar›lmas› da zorunludur. Bu
büyük stratejinin; Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü kurulufl
y›ldönümünde herkes taraf›ndan anlafl›labilecek hedefleri
içermesi, Türkiye'nin siyasal - ekonomik - kültürel
bak›mlardan ulaflmas› gereken noktalar› s›ralayarak bu
hedeflere giden yollar› gösteren bir belgeye  dönüflmesi de
gerekmektedir. Bu büyük stratejinin halka mal edilmesi de
önemli bir görev olarak ele al›nmal›d›r. Baflta ayd›n ve yönetici
s›n›f olmak üzere, halk›m›z›n öngörülen hedeflere ilgi ve
deste¤inin sa¤lanmas› hiç flüphesiz bu stratejinin uygulanmas›
aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.

Zira bu politikalar›n uygulama aflamas›nda baflar›ya ulaflma
flans› ald›¤› halk deste¤ine ba¤l› olacakt›r.

Akademisyenlerden, sanatç›lara, bürokratlardan vatandafllara
her kesimin üzerinde mutabakat  sa¤lad›¤›  ve
uygulanabi l i r l i¤ ine inand›¤ › ,  d i¤er  b ir  dey ifl le
gerçekleflebilirli¤ine inand›¤› stratejiler, uygulama aflamas›nda
ald›¤› destek ile baflar›ya ulaflabilecektir. Postmodernizm
ak›m›n›n en önemli temsilcilerinden Focuault bu flekilde
ortaya ç›kan bilginin toplumun ortak do¤rusu olaca¤›n› ve
bunun bir güç ortaya ç›karaca¤›n› ifade etmifltir. Bu tarz



73

çal›flmalar özellikle Bat› Avrupa ve Amerika'da kendini
göstermektedir.

Nitekim, uluslararas› literatüre göz atarsak, 21. yüzy›l ile ilgili
olarak de¤erlendirmeleri içeren d›fl politika aç›s›ndan önem
arz edecek görüflleri ortaya koyan çal›flmalar›n çoklukla
Anglosakson dünyas›nda yap›ld›¤›n› gözlemliyoruz. ABD'nin
21. yüzy›lda nas›l bir d›fl politika izlemesi gerekti¤i sorgulan›yor.
21. yüzy›lda dünyan›n nas›l bir flekil alaca¤› tart›fl›l›yor.
Amerika için büyük stratejiler öneriliyor.  Bu konuda NATO
nezdinde eski ABD büyükelçisi Robert E. Hunter, 31 Temmuz
2008 tarihinde Amerikan Temsilciler Meclisi Silahl› Kuvvetler
Komitesi önünde yapt›¤› ve ABD için yeni “büyük strateji”
önerisinde bulundu¤u konuflmas›nda büyük strateji kavram›n›n
ihtiva etti¤i ö¤eleri veciz bir flekilde ortaya koyuyor.  Hunter'e
göre bir büyük stratejinin oluflturulmas› ile ilgili olarak yedi
ana unsura ihtiyaç duyulmaktad›r.  Bunlar;

- stratejik düflünce,
- ülke içinde kuvvetli olmak,
- görev ve önceliklerin tan›mlanarak de¤erlendirilmesi,
- araçlar›n kullan›lmas›,
- müttefikler ve ortaklardan yararlan›lmas›,
- liderlik ve
- halk deste¤idir.

Büyük stratejinin gereklerinden biri, stratejik düflüncedir.
Devleti yönetenler stratejik düflünmeyi bilmeli ve buna göre
hareket ederek karar alabilmelidirler. Büyük stratejinin
gerçeklefltirilmesi bak›m›ndan en önemli araçlar d›fl politika
ve ulusal güvenliktir. ‹ktisaden güçlü, demokratik bir ülke,
güvenli¤in endirekt arac› olarak nitelendirilmektedir.

Türk d›fl politikas›, So¤uk Savafl döneminde Bat› yanl›s› siyaset
izledi ve Türkiye, NATO üyesi s›fat›yla Bat›'n›n Sovyet blo¤una
karfl› yürüttü¤ü mücadelede önemli bir rol üstlendi. Türk
Silahl› Kuvvetleri de Bat›n›n bu mücadelede baflar›s›n› sa¤layan

en önemli unsurlardan biri oldu. Türk d›fl politikas› bu
dönemde, ABD - Avrupa - Sovyet Blo¤u ve Orta Do¤u mihrakl›
bir politika izlerken NATO çerçevesinde oluflan politik
konsensüse ba¤l› kald›. Harmel Raporu ve Detant ile ortaya
ç›kan olanaklardan yararlanarak Sovyetler ve Blok ülkeleriyle
iliflkilerini gelifltirmeye çal›flt›. Arap ülkeleri ile daha yak›n
münasebetler tesis etmeye gayret etti. Bu dönemde
önceliklerini iyi bilen Türk diplomasisi iliflkilerini
küresellefltirmek yerine bölgesel bir yaklafl›m› tercih etti.

So¤uk Savafl›n bitiflinin Türkiye'ye, Türk diplomasisi ve silahl›
güçlerine açt›¤› yeni dönem, savafl kazan›m›n›n olumlu sonucu
bir “peace divident” (bar›fl pay›) fleklinde olamad›. Zira Türkiye,
gayrisafi milli has›las›n›n yaklafl›k yüzde 4,5'ini savunmaya
tahsis etmektedir. Bu durum, Bat› ülkelerinde yüzde 1'lere
inebilmifltir. Türkiye, So¤uk Savafl'›n galibi olarak bar›fl
pay›ndan yararlanamam›fl bir ülkedir. Türkiye'nin yeni
dönemde karfl›laflt›¤› özellikle terör sorunu ile savunmaya
ay›raca¤› kayna¤›n giderek artaca¤› ortaya ç›kmaktad›r. Yeni
dönem, Türkiye'nin jeostratejik konumunu art›rm›flt›r. Ancak,
So¤uk Savafl sonras› uluslararas› iliflkilerde hâkim olan
istikrars›zl›k ve öngörülemezlik halen devam etmekte olup
bunlar›n 2023'e kadarki dönemde de önemlerini muhafaza
edecekleri düflünülmektedir.
Silahl› kuvvetlerimiz kamplar aras›ndaki çekiflmenin bir
nükleer savafla yol açma tehlikesinden kurtulmufl olmas›na
ra¤men, dönemin belirsizli¤i nedeniyle, askeri gücünü daha
da modernlefltirmeyi ve dönemin tehlikelerine karfl› ülkemizin
bar›fl ve istikrar›n› muhafaza etmek amac›na yönelik olarak
kendini flartlara uydurmay› bilmifltir.

Yeni dönem, Türk d›fl politikas›na da sürprizler getirmifltir.
Bat›l› ülke olarak hareket eden Türkiye, Kemalist reform ve
dönüflüm ile kendini bat›l› addederken, So¤uk Savafl sonras›
Bat› ülkelerinin önemli bir k›sm›, ülkemizin Bat›l› vasf›n›
sorgulamaya bafllam›fl ve AB'de baz› üyeler Türkiye'nin AB'ye
tam üyeli¤ine karfl› ç›km›fllard›r.
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2023 vizyonu için en önemli konular›n bafl›nda, Türkiye'nin
bu tarihe kadar AB'nin tam üyesi olup olmayaca¤› sorusunun
cevab›n› bulmak gelir. 14 y›l içinde Cumhuriyet'in Bat›l› ve
muas›r medeniyete dâhil olma projesi gerçekleflebilecek mi?
Türkiye, güvenli¤i bak›m›ndan ve terörle mücadele aç›s›ndan
önem arz eden bu projeden vazgeçemez. Türkiye AB'ye hiç
flüphesiz tam üye olacak. Ancak, bunun zamanlamas›
konusunda ne söyleyebiliriz? 2006'da ASAM taraf›ndan
düzenlenen benzer bir toplant›da söz alan ABD Milli ‹stihbarat
Konseyi Avrupa sorumlusu Büyükelçi Richard D. Kauzlarich,
Türkiye'nin 2020'de AB üyesi olaca¤›n› ileri sürmektedir.
Türkiye'nin bu üyelikle AB'nin savunma mekanizmalar›na
dâhil olarak baflta terörizm olmak üzere daha etkin bir konuma
kavuflaca¤›n› düflünülebilir. Türkiye'nin AB üyeli¤i, NATO
içindeki pozisyonunu da olumlu bir flekilde etkileyecektir.

Türkiye'nin, NATO üyesi olarak ordusunu modernlefltirmesi
bak›m›ndan ve So¤uk Savafl'ta da güvenli¤inin sa¤lanmas›
aç›s›ndan bu kurulufltan yarar gördü¤ünü söyleyebiliriz.
Türkiye'nin NATO içinde ve ikili düzeyde ABD ile
gerçeklefltirdi¤i ifl birli¤i yan›nda, bu örgütten sa¤lad›¤›
altyap› katk›lar› önem arz etmektedir. ‹stiklal Savafl›'n›n
muzaffer ordusu Atatürk'ün çizdi¤i do¤rultuda, savafl› ancak
ba¤›ms›zl›k ve bütünlü¤üne tehdit bak›m›ndan baflvurulacak
bir araç olarak görmüfl ve ülkemizin bar›fl ve güvenli¤inin
sa¤lanmas›nda en önemli unsur olmufltur. Ordumuz,
savaflma yetene¤i ve müdahaleye haz›r bir güç oluflunun
sa¤lad›¤› cayd›r›c›l›k ile ülkemize yönelik tehditleri giderici
rolünü baflar›yla yerine getirmifltir.

2023 vizyonunda, Türkiye'nin NATO içinde hem silahl›
gücünün say›s› hem de terörizmle yapt›¤› mücadele ve çeflitli
bar›fl operasyonlar›na etkin kat›l›m›n›n tecrübeleri ile önemli
konumunu muhafaza edece¤ini varsaymak gerekir. Bu
durum, Türkiye'nin tan›t›m›nda ve bölgesel bar›fl›n
korunmas›nda önemli bir unsur olmaya devam edecektir.
Bölgemizin kar›fl›k durumu dikkate al›n›rsa, Türkiye'nin

NATO içinde bulunmas›n›n getirdi¤i avantajlarla kendi
güvenli¤ine ve bölgesel istikrara katk›da bulunmaya devam
edece¤i düflünülebilir. Ayr›ca, Türk Silahl› Kuvvetleri'nin
baz› ülkelerle yapt›¤› askeri alanda e¤itim, teknik ve bilimsel
ifl birli¤i çerçeve anlaflmalar›n›n say›s›n›n art›r›larak di¤er
ülkelerin askeri personeline ülkemizde staj ve e¤itim
imkânlar›n›n yaratmas› 2023 vizyonu bak›m›ndan önemli
bir ad›m olacakt›r.

Önümüzdeki 14 y›l içinde küreselleflme ö¤esi daha da etkinlik
kazanaca¤›ndan, bu dönemdeki Türk D›fl Politikas›; cihan
devleti geçmiflimizi de hesaba katarak, dünyaya farkl› bir
mercek ile bakmal› ve dünyay› kavrayan politikalar
üretmelidir. D›fliflleri Bakanl›¤› yan  kurulufllar› ile dünyay›
iyi bilen bir kurum haline gelmeli ve birinci elden bilgi sahibi
olan uzmanlarla donat›lmal›d›r. BM Genel Kurulunda
Güvenlik Konseyi üyeli¤i için yap›lan seçimlerde Türkiye'nin
Güvenlik Konseyi üyeli¤ine seçilmesi ile, Türk D›fliflleri
Bakanl›¤› dünyay› daha iyi bilen bir kurum haline gelme
yolunda önemli bir ad›m atm›flt›r. Öyleyse, 2023 vizyonunda
geleneksel önceliklerinin d›fl›na taflm›fl bir d›fl politikan›n
Silahl› Kuvvetlerce desteklenmesi söz konusu olacakt›r. Bu
durumda, Türk Silahl› Kuvvetlerinin daha fazla ve de¤iflik
bölgelerdeki bar›fl operasyonlar›na kat›lma gere¤i ortaya
ç›kabilir.

Üzerinde yaflad›¤›m›z co¤rafya bizim istikrars›zlarla
mücadele etmemizi gerektiriyor. Bu co¤rafya kuvvetli bir
orduyu beslememizi ve her an müdahaleye haz›r halde
tutmam›z› icap ettiriyor. Türkiye, bunu flimdiye kadar yapt›.
Sayg› duyulan, çekinilen, halk›n›n destekledi¤i büyük bir
askeri gücü bundan sonra da ayakta tutmak durumunda
kalaca¤›z. Bu orduya ülkemiz bütçesinin önemli bir k›sm›
tahsis edilmeye devam edilecektir. Kalk›nmam›za
gidebilecek kaynaklar› askeri harcamalara ay›rmaya devam
edece¤iz. Zira bu topraklar üzerinde var olmak için kuvvetli
ordu opsiyonundan vazgeçmek lüksüne sahip de¤iliz.
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Hiç flüphesiz Türkiye'nin d›fl politika öncelikleri yeni dönemde
de a¤›rl›klar›n› hissettirecektir. Bu dönemin en önemli sorunu
Irak'›n gelece¤i ile ilgilidir. Türkiye, Irak'ta bölünmüfl bir
antitenin ortaya ç›kmas›na ve Kuzey Irak'ta bir Kürt yar›
devlet veya devletinin oluflmas›na seyirci kalabilecek midir?
Arap-Kürt ya da Sünni-fiii çat›flmas› kaynakl› bölünme Irak'ta
cereyan ederse tutumumuz ne olacakt›r? Bu sorular Irak'la
ilgili olarak cevap bekliyor.

‹ran muammas› bu dönemde de çözüm aray›fllar› içinde
Türk d›fl politikas› ve güvenli¤i bak›m›ndan en önemli
sorunlardan biri olmaya devam edecektir. Nükleer bir ‹ran'›n
karfl›s›nda Türkiye'nin nükleer enerjiye geçmesinden baflka
bir seçenek bulunmad›¤›n› düflünülebilir. Devlet gelene¤ine
sahip bu kadim komflumuzla olan iliflkilerimizin gelece¤i
ülkemizin ve bölgemizin güvenli¤i ile yak›ndan ilgilidir. ABD
ve Avrupa ile uluslararas› camian›n ‹ran'a karfl› tutumunun
Türk d›fl politikas›n›n tercihleri do¤rultusunda olmamas›
Türkiye için sorunlu bir dönemin bafllang›c› addedilmelidir.

‹ran'›n, yak›n gelecekte nükleer tutkusundan vazgeçmek
niyeti tafl›mad›¤›ndan, önümüzdeki on dört y›lda bu ülkenin
bölge ile ilgili gerginliklerin odak noktas› haline gelece¤i
varsay›lmal›d›r.

Rusya'n›n Gürcistan'da Güney Osetya ve Abhazya ile ilgili
olarak ortaya ç›kard›¤› gerginlik, Kafkaslara tekrar dikkatleri
çekmifl ve Putin Rusyas›'n›n dünya politikas›nda oynamak
istedi¤i rol ile Kafkas bölgesinin sorunlar›n› gözler önüne
sermifltir. Gürcistan ve Azerbaycan enerji hatt› bak›m›ndan
hayati önem arz ederken, Ermenistan'›n Ermeni sorunu ile
ilgili kat› tutumu, bu bölge ile iliflkilerimizin önümüzdeki
dönemde de önceli¤ini muhafaza edece¤ini göstermektedir.
Rusya'n›n daha aktif bir politika izleyece¤i göz önüne al›n›rsa,
Türkiye'nin bu ülke ile sürdürece¤i iyi iliflkiler önümüzdeki
dönemde Kafkasya'ya yönelik politikalar›m›z bak›m›ndan
önem arz etmektedir.

Ermeni sorunu; PKK gibi, Türkiye'nin düflmanlar›n›n
ülkemizin görüntü ve prestijini karalamak yolu ile d›fl
politikam›z› zorlaflt›rarak uluslararas› iliflkilerdeki
at›l›mlar›m›z›n önünü kesme amac›na yönelik bugüne kadar
getirilmifl bir meseledir. Bu yapay sorun düflmanlar›m›z›n
koalisyonunu da sa¤l›yor, diplomasimizi etkiliyor, vaktimizi
al›yor. Bu mesele ile mücadelemizin önümüzdeki dönemde
de devam edece¤ini, Türkiye'nin ekonomik zenginli¤inin,
problemlerin birer birer çözülmesine yard›mc› olaca¤›
düflünülmektedir. Türkiye'nin Kafkaslardaki bar›fl ve güvenlik
bak›m›ndan etkinli¤ini art›rmas›n›n, Karaba¤ sorununda ve
Türkiye - Ermenistan iliflkilerinde olumlu geliflmelerin
meydana gelmesinin Ermeni sorunu üzerinde olumlu etkiler
yapaca¤›n› varsayabiliriz.

Türkiye'nin Orta Do¤u'daki etkinlikleri, özellikle Arap - ‹srail
sorununa çözüm çabalar›, Suriye ile iliflkilerindeki olumlu
geliflmeler, Lübnan krizinin giderilmesine katk›lar›,
Filistinlilere yard›m›, Türk diplomasisinin, Stephen
Larrabee'nin ifadesine göre, Orta Do¤u'yu yeniden
keflfetmesi, önümüzdeki dönemin önemli bir ö¤esi haline
gelecektir. Türk diplomasisi, uzun y›llar ihmal etti¤i Orta
Do¤u ile kurdu¤u yeni iliflkileri art›k ikinci plana atabilmek
imkân›na sahip de¤ildir. Orta Do¤u'yu iyi bilen, Arapçay› da
ö¤renmifl diplomat, asker ve uzmanlara ihtiyac›m›z var.
Irak'taki geliflmeler, Suriye ve bu bölgede yaflayan soydafl
ve vatandafllar›m›z bizi önümüzdeki on dört y›lda Orta
Do¤u'nun en önemli aktörü haline getirecektir. fiüphesiz,
Orta Do¤u, Bat› politikam›z›n alternatifi de¤ildir. Ancak, Türk
diplomasinin sa¤lam Orta Do¤u aya¤›, bölgesel güç olma
yolundaki en önemli göstergemiz ve Silahl› Kuvvetlerimizin
etkinli¤inin görülür hale gelmesi bak›m›ndan da en önemli
alan olma niteli¤ini önümüzdeki dönemde de muhafaza
edecektir.
Türk D›fl Politikas›n›n So¤uk Savafl sonras› Balkanlardaki
faaliyeti, Bosna'da bar›fl ve güvenli¤in tesisindeki aktif rolü,
Arnavutluk, Makedonya ve Kosova'daki etkinli¤i,
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diplomasimizin Balkan boyutunun da önemli bir unsur
oldu¤unu göstermektedir. Türkiye ayr›ca, Kosova'n›n
ba¤›ms›zl›¤a kavuflmas›nda ve uluslararas› camia taraf›ndan
tan›nmas›nda da önemli rol üstlenmifltir. Türk Silahl›
Kuvvetleri de Türkiye'nin Balkan politikas›n› etkinlefltiren
aç›l›mlarla, Makedonya, Arnavutluk ve Bosna Silahl›
Kuvvetleri ile kurdu¤u yak›n iliflkilerle ve Balkanlar›n
güvenlik ile istikrar›na yönelik çok yönlü ifl birli¤inin içinde
yer almas› ile katk›da bulunmufltur. Bu katk›lar›n ve Türk
diplomasisin önümüzdeki dönemde Balkanlardaki
etkinli¤inin giderek artmas› gerekti¤i de düflünülebilir.

Bulgaristan ve Romanya ile iliflkilerimizin h›zl› bir flekilde
geliflti¤i göz önüne al›nd›¤›nda; bu bölgede Yunanistan'›n
etkin politikalar›na karfl›, Balkan kimli¤imizi de ortaya
ç›kararak, bizim de tarihi ba¤larla ba¤l› oldu¤umuz
Balkanlar› d›fl politikam›z›n önceliklerinden biri olarak
önümüzdeki dönemde de muhafaza etmemiz gerekmektedir.
Bu ba¤lamda, Karadeniz'in artan önemi ve bu çerçevede
ülkemizin Montrö ve Bo¤azlar ile bu denizdeki hayati ç›karlar›
yan›nda, Karadeniz'in Rus - Amerikan çekiflme alanlar›ndan
biri haline gelmesi riski karfl›s›nda, diplomasi ve silahl›
kuvvetlerin ortak vizyonuna ihtiyaç duyulacakt›r. 2023'te
Karadeniz'in bugünün ötesinde öneme kavuflaca¤›, hele
petrolün bulunmas› halinde de Türkiye'nin güvenli¤i
bak›m›ndan son derece hayati bir konuma gelece¤i
muhakkakt›r.

Türkiye'nin, tarihsel ba¤lar› bulunan Çin ve Hindistan ile
iliflkilerini de küreselleflmenin getirdi¤i yeni imkânlar
›fl›¤›nda ve çok boyutlu dünyan›n merkezinin Asya'ya
kayaca¤›n› da göz önüne alarak daha da gelifltirmesi, bu
ba¤lamda Orta Asya ile yak›n iliflkilerimizin ihmal
edilmemesi, önümüzdeki on dört y›l›n bir di¤er önceli¤ini
teflkil edecektir.

Türk D›fl Politikas›, küreselleflmenin getirdi¤i olanaklardan
yararlanarak ve ülkemizin Güvenlik Konseyi 2009 - 2010
geçici üyeli¤i için gerekli altyap›y› gerçeklefltirmek ve deste¤i
sa¤lamak amaçlar› ile yeni ilgi alanlar›n› yaratm›fl
bulunmaktad›r. Bunlar›n bafl›nda Afrika gelmektedir. Ayn›
zamanda bir Afrika gücü olan Osmanl› Cihan Devleti'nin
uzun zaman ihmale u¤rayan bu miras› 1998'ten itibaren
sistemli bir çal›flma ile yeniden etkinlefltirilmifl ve ‹stanbul'da
A¤ustos 2008'te gerçeklefltirilen Afrika Devlet ve Hükümet
Baflkanlar› Zirvesi ile Afrika, Türk d›fl politikas›n›n yeni bir
ilgi alan› olmufltur.

Yukar›da ana hatlar› ile özetlemeye çal›flt›¤›m›z “Büyük
Strateji” ve bunun d›fl politika ve askeri araçlar›, Türkiye'nin
bölgesel bir güç halinin pekifltirilmesini öngörmektedir. Bu
strateji ayr›ca, önümüzdeki on dört y›l içinde, ülkemizin baflta
bütünlü¤ünün korunmas›ndan bafllayarak, Türkiye'nin milli
ç›karlar› do¤rultusunda gerekli politikalar› üreterek, Türk
halk›n›n refah ve mutlulu¤una en büyük katk›y›
gerçeklefltirecektir.

Yeni Güvenlik Sorunlar›

Yeni dönemle beraber tabii ki Türkiye'nin güvenlik sorunlar›
da farkl›l›k göstermeye bafllam›flt›r. Bunlar özetle;
- Ülkemizin “toplumsal bütünleflme” ve “terör” problemin
uluslararas› bir sorun haline gelmesi,
- Türkiye'nin Avrupa'n›n yeni güvenlik ve politik
yap›lanmas›ndan d›fllanmas›,
- Türkiye'nin Orta Asya'daki bölgesel etkisinin reddedilmesi
fleklinde ifade edilebilir.

Bu maddelere dikkat edersek bu tehditlerin yeni flekillenen
küresel dünya ve teorilerinin sonucu oldu¤unu görebiliriz.
Küreselleflme ile beraber alt kimliklere vurgu yap›lmaya
bafllanm›fl böylece ulus devletin etkinli¤ini k›rmak
hedeflenmifltir. Bundan dolay›d›r ki bölücü terör örgütü yeni
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dönemde silahl› mücadeleden k›smen vazgeçip çal›flmalar›n›
politik arenaya tafl›m›fl ve bugünkü hale gelmifltir. Bir baflka
gerçek ise bu dönemde kitle iletiflim araçlar›n›n sonuna
kadar kullan›lmas›d›r. Bunlar maalesef ac› gerçeklerdir.
Di¤er bir durum da; bu dönemde ABD ile Avrupa Birli¤i
aras›ndaki hegemonya kavgas›d›r. Bunu en net olarak NATO
ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikas› ikileminde
görebiliriz. So¤uk Savafl döneminde Bat›'n›n Rusya'ya karfl›
güvenli¤ini sa¤lamakla yükümlü NATO - ki Türkiye üyedir-
bugün Avrupa Birli¤inin hedefleriyle tam olarak örtüflmedi¤i
ve ABD'nin hala dominant güç olmas›ndan dolay› AB'yi
Türkiye'nin de içinde olmad›¤› bir güvenlik politikas› aray›fl›
sürecine itmifltir. Bu süreçte Türkiye'nin olmamas› tabii ki
Türkiye'nin güvenli¤i ile do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Di¤er taraftan
Türkiye'nin otakl›¤›n›n Avrupa aç›s›ndan önemi anlat›lmal›d›r.
Avrupa Türkiye'yi Hazar ve Orta Asya'da Rus yanl›s› olmayan
bir yön ve demokratik bir ortak olarak görmelidir. Yeni
dönemde karfl›l›kl› ifl birli¤ine dayal› bir yap› veya ortakl›k
esas al›nmal›d›r. Sonuncu madde bölgesel bir güç olma
gayreti içerisinde olan Türkiye için hayati öneme sahiptir.

Orta Asya; kültürel, dini, tarihsel ba¤lar›m›z aç›s›ndan
ülkemiz için önemlidir. Ancak günümüz dünyas›nda ittifaklar›
ve ifl birli¤ini belirleyen bu gerçeklerden daha etkin olan›,
ekonomik güçtür. Bunu bölgeye tüm güçleri ile giren büyük
petrol flirketlerinin faaliyetlerini ve etkinli¤ini gözleyerek
anlamak zor olmasa gerektir.
Bugün küresel ekonomi ve politikaya yön veren farkl›
gerçekler vard›r ve bu gerçekleri görmezden gelmek, ulus
devletler için sonun bafllang›c›d›r. Güvenlik ortam›ndaki
de¤iflimlere ve iç bask›lara cevap olarak Türkiye'nin d›fl
politikas› ve güvenlik politikas› gözden geçirilmekte ve
yeniden tan›mlanmaktad›r.  Bu tan›mlaman›n hangi kriterlere
göre yap›laca¤› Türkiye'nin yönünü de tayin edecektir.
Unutmamal›y›z ki Türkiye'nin Avrupa projesi dün bafllam›fl
de¤ildir.

Bu dönemde bu anlamda olumlu ad›mlar da görmekteyiz.
Bunlardan en önemlisi T‹KA (Türk ‹flbirli¤i ve Kalk›nma
‹daresi Baflkanl›¤›)'d›r. 1992'de kurulan kurum, Ankara ile
Orta Asya ve Kafkaslardaki yeni cumhuriyetlerle ekonomik
ifl birli¤ini art›rmaya yönelik çal›flmalar yürütmektedir. Bu
proje eldeki kaynaklar›n etkin kullan›m›na uygun bir örnektir.
Bu tür çal›flmalar sayesinde bu ülkelerle ekonomik iliflkiler
art›r›labilir ve gelece¤e yönelik daha s›k› ifl birli¤i altyap›s›
oluflturulabilir. Bu anlamda bu kurumlar›n ço¤almas›
önemlidir. Günümüz dünyas›nda ulus devletin yap›s›n›n
korunmas› ya da ulusal politikay› oluflturmadaki baflar›;
kurumlar›n baflar›l› yap›lanmas› ve koordinasyonundan
geçmektedir, sorunlar› ulus devlet içinde çözmekten de¤il.
fiuras› bir gerçektir ki Türkiye birkaç konuda al›ngan çocuk
edas›yla içine kapanm›fl ve uluslararas› geliflmelerden uzak
kalm›flt›r. Her oyuna dönmek istedi¤inde meseleden uzak
kalm›fl ve takip etmekte zorlanm›flt›r. Bu da pasif bir d›fl
politikadan ya da stratejilerin yanl›fl seçilmesinden
kaynaklanmaktad›r.

Terörizm

Daha önce ifade edildi¤i gibi ulusal ya da uluslararas› düzeyde
art›fl gösteren terörizm, so¤uk savafl sonras› ortaya ç›kan
küresel yap›n›n sonucudur. Terörün ulusal ve uluslararas›
boyutu incelenmeli ve bunun çözümü sürecine halk da dâhil
olmak üzere tüm kurumlar›n kat›lmas› gerekmektedir.
Küreselleflme sürecinde kitle iletiflim araçlar›n›n ne denli
etkin hale geldi¤i ve bunlar›n kontrolünün devletin elinde
olmad›¤› mutlakt›r. Bir devlete karfl› savafl ilan etmeden
kültürel de¤erleri de¤ifltirmek, sonuçta halk›n tüketim
al›flkanl›¤›ndan etik de¤erlerine kadar birçok toplumsal
de¤iflime sebep olacakt›r. Bu hareket devlete karfl› toplumsal
talebi yönlendirecek ve nihayetinde de¤iflimi meydana
getirecektir. Bu anlamda di¤er terör örgütleri gibi PKK terör
örgütü de özellikle Avrupa'da kitle iletiflim araçlar›n› ve
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propaganda yöntemlerini kullanarak kendisi lehinde kamuoyu
oluflturmufltur. Bunun arkas›nda Avrupal› devletlerin deste¤i
vard›r. Ancak rahats›z edici boyutu, bu çal›flmalar›n Avrupal›
toplumlar› etkiliyor olmas›d›r. Maalesef Avrupa'da hala
Türkiye'yi yeterince tan›mayan e¤itimli insanlar vard›r.

Konunun di¤er boyutu uzmanlaflm›fl güvenlik güçlerini
kullanmakt›r ki bu askeri boyuttur. Bunun yan›nda eldeki
istihbarat raporlar›n›n tek elde toplanmas› önemlidir.
“Uluslararas› ‹liflkiler Teorisi”ne göre karar verme sürecinde
baz› önemli noktalar vard›r. Bunlar›n en önemlilerinden birisi,
kurumlar›n koordinasyonu ve istihbarat verilerinin
yorumlanmas›d›r. Bu anlamda ülkemizde birçok istihbarat
biriminin var olmas› ve her birinin farkl› yorumlarla meseleye
yaklaflmas› do¤al olarak süreci olumsuz etkilemektedir. Türk
d›fl politikas›n›n en önemli konular›ndan olan K›br›s
meselesinde bile bu konu karfl›m›za ç›kmaktad›r. Uluslararas›
politikalar›n tespitinde etkili olan devletlere, uluslararas› sivil
toplum kurulufllar›na ve lobilere Türkiye'nin tezlerinin
tan›t›lmas› ve hakl›l›¤› konusunda ikna edilmesi maksad›yla
etkili lobi çal›flmalar› yürütülmeli, bu konuda d›fl
temsilcilerimizin etkin rol almalar› sa¤lanmal›d›r.

Bu süreçte dikkat edilmesi gereken baz› noktalar vard›r.
“Uluslararas› ‹liflkiler Teorisi”nde yap›salc› yaklafl›ma göre
toplumsal kurumlar› ve politikay› belirleyen genel
alg›lamalar›m›z, inançlar›m›z, de¤erlerimiz ve kültürümüzdür.
Bu anlamda özellikle Avrupa halklar›na gerçeklerimizi
aktarabilir ve bir kamuoyu oluflturabilirsek uzun vadede
kazan›mlar elde edebiliriz. Uzun vadede kendi ülkelerinde
karar verme sürecinde etkili olabilecek elit bir tabakay›
arkam›za alabilmemiz önemlidir. Akademik çal›flmalar›n
yan›nda ayn› yöntemler kullan›larak gerçeklerimizin vakit
kaybedilmeden anlat›lmas› gerekmektedir.

Terör, bugün ekonomik-siyasi istikrar›n önündeki en büyük
engeldir. Do¤al olarak flirketler yat›r›mlar›n› güvenli ve kazançl›

alanlara yapmak istemektedirler. E¤er bir ülkede güvenlik
ve istikrar yok ise ve tart›flmalar devam ediyorsa kimse yat›r›m
yapmak istemeyecektir. Bakü-Ceyhan boru hatt›n›n A¤ustos
2008'de havaya uçurulmas›n›n maliyeti PKK terör örgütüne
sadece iki yüz dolard›r. Bunun yan›nda verdi¤i zarar ise 1,2
milyar dolar› bulmufltur. Hatt›n kapal› oldu¤u süre içerisinde
petrol tafl›namad›¤› için ortaya ç›kan zarard›r bu. Bu miktar
bugün Jandarma Genel Komutanl›¤›ndaki 300 bin personelin
y›ll›k harcamas›n›n yar›s›na denk gelmektedir. Buradan da
ekonomik faaliyetleri ve yat›r›mlar› göz önüne ald›¤›m›zda
terörizmin farkl› bir kapasitesi oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
Terör, çok düflük maliyetli bir eylem ile çok ciddi ekonomik
zararlar verebilmektedir.

E¤er 2023 y›l›nda güvenlik ve Türkiye üzerine bir perspektif
belirlememiz gerekiyorsa öncelikli olarak küresel ve bölgesel
ba¤lamda etraf›m›zda neler olup bitti¤ini yak›ndan
incelememiz; ard›ndan terör örgütlerinin gittikçe artan
kapasitelerine odaklanmam›z gerekmektedir. Üçüncüsü ise
terörü önlemek için devlet ve devlet sistemati¤i üzerinde
durmam›z gerekmektedir. E¤er bu üç parametre hakk›nda
oluflabilecek geliflmeler üzerine bir fikir sahibi olabilirsek, o
zaman 2023 y›l›nda olas› geliflmeler konusunda bir kestirimde
bulunabiliriz.

1990'dan itibaren dünyada gerçekleflen yaklafl›k 94 çat›flman›n
sadece befl tanesi devletler aras›nda yaflanm›flt›r. Geri kalanlar
ise devlet d›fl› aktörlerin birbirleri ile ya da devlet d›fl› aktörlerin
devletlerle olan mücadelesidir. Esas›nda bu durum
önümüzdeki dönem hakk›nda bize bilgi vermektedir.

Önümüzdeki dönemde çat›flmalar devletler aras›nda olmaktan
ziyade devlet d›fl› aktörler aras›nda gerçekleflecektir. Dinsel,
etnik ve siyasi nedenlerle bu yap›y› kullanan yap›lanmalar›n
ortaya ç›kmas› ile böyle bir sürece girilmifltir. Bu sebeplerle
fliddet kullanma e¤ilimindeki terör örgütlerinin küreselleflme
sürecinde etkinliklerini gittikçe art›rd›klar›n› görmekteyiz.
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Asimetrik bir fliddet iliflkisi ortaya ç›kmaktad›r. Bunun
sebeplerinden bir tanesi gittikçe zenginleflen sponsor piyasas›
ile ilgilidir. Küreselleflme ile geliflen diaspora en önemli
destekçilerden birisi haline gelmifltir. Yine sivil toplum örgütü
fleklinde örgütlenmifl yap›lar ve bazen de bireyler bu flekilde
ortaya ç›kabiliyor. Tüm bunlar›n yan› s›ra teknoloji teröristlere
inan›lmaz bir imkân alan› sa¤lamaktad›r. Örne¤in otobüslerde
görülen cep telefonu reklâmlar›; fiirketler “Türkiye'nin % 93'ü
kapsama alan›m›zda” fleklinde reklâmlar vermektedir. Bu
metin nas›l okudu¤unuza göre de¤iflik anlamlar tafl›maktad›r.
Bir terörist için, di¤er hatlar da eklenince Türkiye'nin
tamam›nda uzaktan cep telefonu ile kontrollü bomba düzene¤i
kurulabilece¤i anlam›na gelmektedir.

Ya da Türkiye'de her y›l kullan›lan 5,5 ton gübreyi, internetten
madencilerin yazd›¤› akademik makaleleri derleyerek bir
bomba haline getirebilirsiniz. Di¤er bir konu da medyad›r.
Terörist gruplar zay›fl›klar›n› bildikleri için do¤rudan devletin
güvenlik güçlerini hedef almazlar. Ama bilirler ki o devletin
halk›n› etkileyebilirlerse, halk siyasileri yani karar al›c›lar›
etkiler ve devlet sonunda teröristlerin istedi¤i politikalar
çizgisine gelebilir. Halk› etkilemenin yolu da korku ve fliddettir.
O yüzden medya günümüzün terör meselesinin önemli
ayg›t›d›r.

Di¤er taraftan terör örgütlerinin stratejileri de çok önemlidir.
Örgütler stratejililerini sab›r üzerine kurmaktad›r. Ekonomi
ve refah artt›kça, endüstri toplumu gelene¤i ile yetiflen insanlar
her konuda sab›rs›z davranmaktad›rlar. Bunu çok iyi bilen
terör örgütleri planlar›n› zamana yayarak, sab›r üzerine strateji
gelifltirmektedirler. Terör demokratik ortamlar› tercih
etmektedir. Çünkü onun içindeki boflluklar ve tart›flmalar
kendisine daha rahat bir ortam sa¤lamaktad›r. Bunun yan›nda
totaliter rejimlerde teröre daha az rastlan›yor, orada daha
fliddetli karfl›l›k verildi¤i için stratejisi etkisiz kal›yor. Ancak
demokratik rejimlerin geliflmifllikleri ile ters orant›l› böyle

bir ç›kmaz› söz konusudur. Alg›lamalar›m›z› yeniden
flekillendirip, böylesi bir sorunla mücadele edebilmek için
bütün organizasyonlar›m›z› yeniden flekillendirmemiz
gerekmektedir. H›zl› ve etkin bir karar alma mekanizmas›n›n
nas›l yarat›laca¤›n›n tart›fl›lmas› gerekmektedir. Toplumsal
ve bireysel huzursuzluklar insanlar› ve bireyleri radikal
çözümlere ve gruplara yönlendirebilir.

Bunun gerçekleflmemesi için sa¤lam bir mekanizman›n
kurulmas› ve gelece¤e yönelik olumsuz beklentilerin en aza
indirgenmesi gerekmektedir.
Tüm bunlar Türk d›fl politikas›n› zorluyor. Ama ayn› zamanda
tüm bu konular ve problemler, Türkiye'yi önemli bir aktör
konumuna da getiriyor. Türkiye yak›n co¤rafyas›nda yaflanan
problemlerin çözümünde aktif rol üstleniyor. Bu da Türkiye'nin
küresel aktör olmaya aday bir ülke oldu¤unu gösteriyor.
Türkiye'nin d›fl politikada daha aktif hale gelebilmesi için
ayr›ca D›fliflleri Bakanl›¤›n›n daha etkin biçimde yap›lanmas›
gerekir, Türkiye'deki stratejik araflt›rma kurulufllar›n›n
güçlenmesi, alan çal›flmalar›n›n art›r›lmas›, üniversitelerin
uluslararas› politika ve d›fl politikaya iliflkin çal›flmalar›n›
art›rmas›, küresel ekonomide rekabet edebilecek güçlü Türk
flirketlerinin geliflmesi ve tabii ki genç insan gücünün en etkin
biçimde kullan›lmas› gerekir.

Küreselleflme süreci tüm ülkelere hem pozitif hem de negatif
etkide bulunuyor. Bu durum Türkiye için de geçerlidir.
Küreselleflme Türkiye'nin önüne yeni problemleri ve yeni
f›rsatlar› ç›kar›yor. Problemleri aflmak ve yeni do¤an f›rsatlar›
de¤erlendirmek ise Türkiye'yi küresel bir aktör olmaya
yaklaflt›racakt›r.
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IV- Enerji Tedarik Güvenli¤i

Enerjideki mevcut küresel ve bölgesel flartlar üretici ülkeleri
desteklerken, talep boyutunda yer alanlara yüksek ekonomik
ve siyasi maliyetler getirmektedir. Bu maliyeti minimize
etmek; bir yandan tedarik ve kaynak çeflitlili¤inin art›r›lmas›,
di¤er yandan ise güvenlik sorunudur. Çok önemli bir di¤er
husus ise; teknoloji, lojistik ve stoklamadan ayr› düflünülemez
hale gelmifl olan enerji verimlili¤idir. K›sacas›, hangi enerji
kayna¤›n›n, hangi teknolojiyle elde edilip kullan›ld›¤›ndan,
enerji tafl›mac›l›¤›n›n nas›l gerçekleflti¤i ve enerjinin nas›l
stokland›¤›na kadar uzanan bir dizi husus jeopolitik aç›dan
tan›mlanmal›d›r. Küresel ›s›nmayla beraber etkisini hissettiren
çevre odakl› bask›lar ise bu jeopoliti¤i iyice çeflitlendirip
giriftlefltirmektedir. Buradaki sorun, küresel ›s›nman›n temel
sorumlusunun kontrolsüz ya da afl›r› sanayileflen ülkeler
iken, muzdariplerin az geliflmifl ülkeler olaca¤› ikileminde
yatar.

Di¤er yandan az geliflmifl ya da geliflmekte olan ülkelerin pek
ço¤unun sanayi devrimi süreci yaflamas›n›n yeni çevresel
k›staslarla çok zorlaflt›¤› gerçe¤i de vurgulanmal›d›r. Türkiye
bu yap› içerisinde maliyet, güvenlik, kaynak zenginli¤i,
tedarikçi çeflitlili¤i ve çevresel k›staslar› de¤erlendirerek
yapaca¤› giriflimlerle 2023'te ifller ve sa¤lam bir enerji yap›s›na
kavuflabilecektir. Bu çal›flma ilk aflamada do¤algaz›n mevcut
elektrik tüketimindeki yerini tan›mlamakta, bu kadar stratejik
bir üründe Rusya'ya ba¤›ml›l›¤›n tablosunu çizerken maliyetleri
de ortaya koymaktad›r.

Kaynak ve tedarikçi çeflitlili¤inin nas›l sa¤lanabilece¤ine iflaret
edildikten sonra enerji mevzuat› ve teknolojik yenilikler de
ortaya konmakta ve Türkiye'nin 2023 enerji güvenli¤i vizyonu
tan›mlanmaktad›r.

A- Do¤algaz, Yenilenebilir ve Nükleer Enerji

Türkiye'nin elektrik üretiminde do¤algaz›n pay›n›n % 47
olmas›, ortalamas› % 20 olan AB ülkelerinin aksine büyük
maliyetleri beraberinde tafl›rken tek büyük tedarikçinin Rusya
o l m a s › ,  b u  s o r u n u  g ü v e n l i k  b o y u t u n d a  d a
çetrefillefltirmektedir. Kaynak çeflitlili¤inin sa¤lanamamas›
durumunda 2023'te Türkiye'nin elektri¤in %70'ini do¤algazdan
sa¤lamas› söz konusu olacakt›r. Bu hem mali hem de güvenlik
nedenleriyle sak›ncal›d›r. Ayn› dönemde halen % 65 olan
Rusya'ya ba¤›ml›l›k % 85'e ç›km›fl olacakt›r. Bu oran enerji
sektörünü gelifltirip çeflitlendirmifl ülkelerde daha düflükken,
aksi durumdakilerde daha yüksek, SSCB'den türemifl
ülkelerde ise tarihsel ba¤lar ve co¤rafi konum nedeniyle afl›r›
yüksektir. ‹lk gruba örnek olarak Fransa (% 26) ve Almanya
(% 43) verilebilirken, ikinci grup ülkelerden Çek Cumhuriyeti
(% 84) ve Slovakya (% 100) ile üçüncü grup ülkelerden Ukrayna
(% 79), Belarus (% 100), Balt›k Cumhuriyetleri (% 100) ve
Gürcistan (% 100) afl›r› yüksek ba¤›ml›l›klar›yla dikkat
çekmektedirler.

Petrol ithalat›n›n % 33`ünü, do¤algaz ithalat›n›n ise % 38`ini
Rusya`dan sa¤layan AB'nin ba¤›ml›l›k ortalamas›, Türkiye'ye
nazaran çok daha alt seviyelerde olmas›na karfl›n hem kaynak
hem de tedarikçi çeflitlili¤inin art›r›lmas›, toplulu¤un 2030
projeksiyonundaki en temel hedefidir.

Fiyatlar› de¤erlendirmek aç›s›ndan belirtmek gerekir ki Rus
gaz›n›n bin metreküpü 2007'de Gürcistan'a 230 dolardan,
Belarus'a 100 dolardan (2006'da 46 dolardan), Balt›k
Cumhuriyetlerine 260 dolardan sat›lm›flt›r. Gazprom'un
ortalama sat›fl fiyatlar› ise 2006'da 257 dolar, 2007'de ise 293
dolar olarak belirmifltir. Türkiye'nin ortalama al›m fiyatlar›
sözleflme gere¤i aç›klanam›yorken 2008'de bin metreküpü
230-250 dolardan al›m yap›ld›¤› tahmin edilmektedir.



büyük kayg›lar› do¤urmakta oluflu ise, baflta nükleer ve
yenilenebilir olmak üzere alternatif enerji kaynaklar›n›n
kullan›m›n› teflvik etmektedir.  Bu amaçla Türkiye,
elefltirilebilecek tüm hususlara karfl›n, yasal mevzuattan
bafllayarak önemli reformlara giriflmifltir. Bu reformlar›n
kesiflti¤i hususlardan en kriti¤i yeni mevzuat çerçevesinde
özel sektörün oynayaca¤› rolün stratejik do¤as›d›r. Buna
mukabil kamu sektörünün hem üretim-da¤›t›m, hem
düzenleme, hem de bizatihi devlet kanal›yla jeopolitik çerçeveyi
çizme yönündeki stratejik önemi çok büyüktür. Bu ikisinin
uyumlu çal›flabilme becerisi, Türkiye'nin enerjinin yeni
jeopoliti¤inin sundu¤u avantajlar› daha arzulan›l›r maliyetlerle
yaflamas›n› kolaylaflt›raca¤›ndan son derece önemlidir. Özetle,
Türkiye için petrol ve do¤algaz kadar yenilenebilir ve nükleer
enerji hem maliyet, hem de güvenlik k›staslar›yla giderek
artan bir aciliyet tafl›maktad›r.

Türk Enerji Mevzuat›ndaki De¤ifliklikler ve
Teknolojinin Stratejik Yönü

Türkiye 2001'den itibaren enerji piyasas› ve sektörüyle ilgili
h›zl› bir liberalleflme sürecine girmifltir. Bu süreci özetlemeden
önce liberalleflmeyi gerekli k›lan hususlara de¤inmek gerekir.
Türkiye kamu firmalar›n›n enerji sektöründe hem ulusal hem
de uluslararas› alanda beklenen sonuçlara ulaflamamas›,
liberallefltirmeyi gerekli k›lan en önemli husustur. Bu
çerçevede pek çok yetersizlik dikkat çekse de, bunlardan en
önemlileri; devlet firmalar›n›n bir flekilde dikey
entegrasyonlar›n› tamamlayamamalar›, kamu odakl› nükleer
santral projeleri 1960'lara kadar geri uzansa da bu alanda
bir ilerleme kaydedilememesi ve baflta elektrik olmak üzere
nihai tüketimdeki verimsizlikler ile kaçak ve kay›plard›r.

Bu eksiklikleri iç ve d›fl bask› odaklar›na at›fla aç›klamak bir
nebze ayd›nlat›c› olsa da tatminkâr de¤ildir. Benzer yap›lar

Türkiye'nin do¤algaz al›m anlaflmalar› incelendi¤inde; Rusya
Bat› anlaflmas›yla Cezayir LNG anlaflmas›n›n s›ras›yla 2011
ve 2014'te süresinin dolacak olmas› çarp›k tablonun
düzeltilmesi için bir f›rsat sunmaktad›r. Türkiye maliyet-
çevre-güvenlik hususlar›n› baz alarak enerjide verimlilik,
ürün çeflitlili¤i ve tedarik çeflitlili¤i aras›nda en kapsay›c›
dengeyi sa¤lamak zorundad›r. Petrolün önemi elbette
sürmektedir. Buna mukabil do¤algaz giderek artan bir flekilde
ve 2030'da tavan yapmak kayd›yla daha çok kullan›lan, aranan
ve u¤runda mücadele verilen kaynak olacakt›r. Do¤algazda
tedarikçi zenginli¤i ve arz güvenli¤i sadece Nabucco projesine
indirgenemeyecek kadar önemlidir. Türkiye'nin enerjinin yeni
jeopoliti¤inde hangi kazan›mlar› elde edebilece¤ini
belirlemesinde en etkin rolü Ceyhan oynayacakt›r.

Ceyhan'a rafineriler elbette yap›lmal›d›r. Bakü'den ve
Kerkük'ten gelen petrol boru hatlar›n›n yan› s›ra Rusya'dan,
Hazar'dan ve Orta Do¤udan yeni petrol ve do¤algaz boru
hatlar› Ceyhan'a indirilmelidir. Buraya yap›lacak s›v›laflt›rma
tesisleri ise Türkiye'nin en öncelikli gündemi olmal›d›r. Bu
tesisler Rusya'dan Hazar'dan, Irak'tan ve ‹ran'dan gelecek
boru hatlar›n› anlaml› k›larken Nabucco gibi Türkiye üzerinden
Orta Do¤u ve Hazar› Avrupa ile birlefltirecek projeler daha
ifllevsel k›l›nabilecektir. Fosil yak›tlar›n artan maliyetinin yan›
s›ra, hem çevre, hem de arz güvenli¤i hususlar›nda daha
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Rusya Fed. (Bat›) 6 fiubat 1986  25 1987 2011
Rusya Fed. (Karadeniz) 16 Aral›k 1997 25 2003 2025
Rusya Fed. (Turusgaz) 8 fiubat 1998 23 1998 2020
Azerbaycan 6,6 Mart 2001 15 2006 2020
‹ran 10 A¤ustos 1996 25 2001 2025
Türkmenistan 16 May›s 1999 30  
Cezayir (LNG) 4 Nisan 1998 20 1994 2014
Nijerya (LNG) 1,2 Kas›m 1995 22 1999 2020

‹mzalanma
Tarihi

Süre ‹flletmeye
Alma

Anlaflma
Bitim

Mevcut Anlaflmalar Miktar
(Milyar m3/Y›l)

Kaynak: BOTAfi.
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geliflmifl ya da geliflmekte olan tüm Dünya ülkeleri aç›s›ndan
geçerlidir. K›sacas› Türkiye finansal yetersizliklerini afl›p,
teknolojik eksikliklerini gidererek iç ve d›fl bask›lara ra¤men
enerji konusundaki at›l›m›n› sadece devlet eliyle yapmay›
baflaramam›flt›r. Küresel enerji rekabetinin son 10 y›lda h›zla
artmas› zaten bu konuda geride kalm›fl olan Türkiye'yi, hem
ekonomik hem de jeopolitik aç›lardan iyice zorlamaya
bafllam›flt›r. Enerji sektörünün yasal mevzuat›n›n
liberallefltirilmesi bulunabilecek tüm çarp›kl›k ve eksikliklerine
ra¤men kaç›n›lmaz bir gereklilik olarak belirmifltir. Buradan
hareketle, 2001'de elektrik piyasas›yla bafllat›labilecek h›zl›
liberalleflme süreci, 2007'de nükleer santrallerin kurulmas›
ve iflletilmesine iliflkin kanunla en genifl çerçevesine ulaflm›flt›r.

2001 - Elektrik Piyasas› Kanunu'nda De¤ifliklikler
2001 - Do¤algaz Piyasas› Kanunu'nda De¤ifliklikler
2003 - Petrol Piyasas› Kanunu
2004 - Maden Kanunu'nda De¤ifliklik
2005 - LPG Piyasas› Kanunu
2005 - Yenilenebilir Enerji Kanunu
2007 - Türk Petrol Kanunu
2007 - Enerji Verimlili¤i Kanunu
2007 - Jeotermal Kanunu
2007 - Nükleer Santral Kanunu

Bu kanunlar, enerjinin tedarikinden tüketimine kadar olan
süreçleri yak›ndan ilgilendirirken, Türkiye'nin ikili ve bölgesel
iliflkileri nezdinde de önemli sonuçlara neden olacak yeni
teknolojik aç›l›mlar gerektirmektedir. Nitekim Türkiye'nin
enerji politikalar›ndan planlad›¤› sonuçlar› almas› 2008-2012
aras›nda sa¤layaca¤› enerji tasarrufu giriflimleri ve teknolojik
dönüflümü ile de yak›ndan ilgili olacakt›r. Kanuni çerçevedeki
boflluk, eksiklik ve çarp›kl›klar elbette giderilmeli, yasal
mevzuat sa¤lamlaflt›r›l›rken iyilefltirilmelidir. Bununla beraber,
Türkiye'nin enerji at›l›m› yapmas› sadece yasal reformlarla
olacak ifl de¤ildir. ‹yi iflleyen bir özel sektör - kamu yap›s›n›n,
teknolojik hamleyle tamamlanmas› icap etmektedir.

Bu  çerçevede öncelikli teknolojik faaliyet konular› flu flekilde
s›ralanabilir

1. Türkiye linyitlerinden elektrik enerjisi üretimi.
2. Ulafl›m araçlar›nda kullan›lacak yak›t pilleri üretimi.
3. Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi.
4. Güç üretim tesislerinde kullan›lacak yak›t pilleri üretimi.
5. Hidrojen yakma teknolojilerinin gelifltirilmesi.
6. Günefl enerjisi kullanarak elektrik üretimi.
7. Enerjinin depolanmas›.
8. Hidrolik kaynaklardan elektrik üretimi.
9. Nükleer enerji üretimi.
10. Güç sistemleri kontrolü.
11. Elektronik cihazlarda kullan›lacak yak›t pilleri üretimi.
12.Sanayideki proseslerde enerji tasarrufu sa¤layan
teknolojilerin kullan›lmas›.
13.Yap›lar›n enerji gereksinimlerinin azalt›lmas› ve ihtiyac›n
yenilenebilir kaynaklardan sa¤lanmas›.

Bu aç›l›mlardan yak›t pilleriyle hidrojen bazl› enerji üretiminin
gelifltirilebilmesi kadar, enerji verimlili¤i ve depolanmas›
konular›n›n son derece elzem oldu¤u aç›kt›r.

Bunun yan› s›ra kömür (linyit), yenilenebilir (rüzgâr-günefl)
ve nükleerdeki teknolojik gereksinimlere k›saca de¤inmek
gerekir.

Türkiye'nin sahip oldu¤u linyit kayna¤›ndan verimli
yararlanabilmesi; “ak›flkan yatakta yakma teknolojilerinin”
yayg›nlaflt›r›lmas›, uygun teknolojiyle biyokütle ve yerli
linyitlerin birlikte yak›lmas›, yerli linyitin özelliklerine uygun
entegre gazlaflt›rma-kombine çevrim teknolojilerinin
kullan›lmas› ve yeni kurulacak termik santrallerde kritik üstü
(süper kritik, ultra kritik) çevrim teknolojileri yoluyla düflük
emisyona ulafl›lmas› ile mümkün olacakt›r. Bu çerçeve;
Türkiye'nin alternatif enerjileri yayg›nlaflt›rma ve daha yüksek
kaliteli bir çevreye ulaflma kriterlerini pekifltirecektir. Bu
çerçevede, mevcut ve gelifltirilmesi düflünülen yataklar
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de¤erlendirildi¤inde yerli linyit üretiminin ihtiyaç duydu¤u
teknolojik dönüflümün ivediyeti anlafl›lacakt›r. Bu teknolojik
dönüflüm sa¤lanmad›¤› takdirde yerli linyitin ithal kömürle
rekabeti güç olaca¤› gibi, üretim ve tüketimin çevre etkisi
arzulanan düzeylerin alt›nda kalacakt›r.

Yenilenebilir enerji teknolojisindeki maliyet k›stas› 1 MW güç
düzeyinin üzerinde ve 6 cent / kWh'in alt›nda maliyetle elektrik
üretebilen rüzgâr ya da rüzgâr-günefl hibrid santrallerinin
gelifltirilmesidir. Mevcut teknolojik imkânlar Türkiye'nin rüzgâr
haritalar›yla efllefltirildi¤inde bu ulafl›labilir bir hedeftir. Yatay
3 kanatl› tribünlerin son nesillerinden oluflmufl 1500 KW
gücündeki modern bir santral, 1980'deki en geliflmifl
emsallerine nazaran 50 kat daha fazla güç üretmektedir ki
5000 KW'lik dev bir santralde bu rakam 500 kat›na
ulaflmaktad›r.

Türkiye'nin enerji teknolojileri alan›ndaki geri kalm›fll›¤›, ayn›
zamanda bir avantajd›r. Yeter ki uygun finansmanla son
teknolojiler elde edilebilsin. Son nesil yatay 3 kanatl› rüzgâr
tribünlerinin yayg›nlaflt›r›lmas› verimlilik art›fl› anlam›na
gelece¤i gibi, rüzgâr santrallerinin gürültülü olmalar› ya da
kufllara zarar vermeleri gibi yan etkileri de minimize
edilecektir. Kolza, aspir gibi biyoyak›t kullan›m›na yönelik
bitkilerin de nas›l ›slah edilmifl oldu¤u kadar, hangi genetik
de¤iflikli¤e tabi olduklar›n›n ve yan etkilerinin takibi art›k daha
kolayd›r. Baflta kolza olmak üzere bu tarz bitki üretiminin
mevcut teknolojilerle sa¤l›k ve çevre aç›s›ndan, 1970'lerdeki
olumsuz sonuçlar› do¤urmamas› üretim denetimli oldu¤u
sürece önemli bir avantajd›r.

Nükleer enerjiyle ilgili 5710 Say›l› “Nükleer Güç Santrallerinin
Kurulmas› ile Enerji Sat›fl›na ‹liflkin Kanun”un 9 Kas›m 2007'de
TBMM'den geçirilmesi, teknolojik aç›dan da çok önemli bir
geliflmedir. Liberal bir nükleer enerji rejimini öngören yasa,
nükleer santrallerin kurulmas› ve iflletilmesi süreçlerinde
özel sektör oda¤›nda bir çerçeve sunmaktad›r.

Mart 2008 yönetmeli¤ine göre, nükleer santral kurma
arzusunda olan flirketler öncelikle Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu'nun (TAEK) belirledi¤i k›staslar› karfl›lamak
zorundalar. Bu k›staslar›n en önemlisi TAEK'in eski teknolojili
II. nesil reaktör tasar›mlar›yla henüz deneme aflamas›nda
olan IV. nesil reaktörleri tamamen devre d›fl› b›rakm›fl
olmas›d›r. Buna göre ileri nükleer ülkelerin sökümüne dahi
bafllad›¤› II. nesile kadarki reaktörlerin, hem tasar›m, hem
de teknoloji olarak kullan›lmas› mümkün de¤ildir. IV. nesil
reaktör tasar›mlar› ise güven verici emsallerin yeteri düzeyde
çal›flt›r›lmam›fl olmas›ndan hareketle flimdilik devre d›fl›d›r.

Art›k miad›n› doldurmufl I. ve II. nesil nükleer santralleri
kullanmayacak olan Türkiye'nin, III. nesle adapte olurken,
bir sonraki neslin sunaca¤› avantajlar› da tahlil etmesi
gerekmektedir. Bu k›staslar baflta ABD, Kanada, Fransa ve
Japonya olmak üzere Türkiye'nin nükleer teknoloji ithal
edebilece¤i ülkeleri de iflaret etmektedir. Teknoloji, bak›m,
servis ve maliyet konular› sabit kalmak kayd›yla, bu sürecin
siyasi bir içerik tafl›mas›n›n da kaç›n›lmaz oldu¤u
görünmektedir. Nitekim Türkiye'nin, süreklileflen siyasi
pazarl›klar yaflad›¤› ABD ve Fransa, ABD'nin siyasi bask›s›na
aç›k Kanada ve bu unsurun en az olumsuz bask› yarataca¤›
Japonya gibi ülkeler aras›nda verece¤i karar stratejik bir
önemi de içerecektir.

B- Türkiye'nin 2023 Enerji Güvenli¤i Vizyonu

Türkiye'nin 2023 Enerji Güvenli¤i Vizyonu; “Kaynak ihtiyac›n›
AB ortalamas›ndan daha az maliyetle sa¤layan, çevre kalitesini
OECD ortalamas›n›n üstünde iyilefltiren, kaynak çeflitlili¤ini
komflu ülkelerinin sundu¤u arz / talep imkânlar›ndan tam
olarak faydalanabilme becerisiyle pekifltirip, en güvenlikli
transit ülke olmakt›r.”

Bu vizyonun temelleri 1 - Maliyet avantaj› yaratmak; 2 - Çevre
kalitesini art›rmak; 3 - Kaynak çeflitlili¤ini gelifltirmek,
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V- Türkiye'yi Bekleyen Bölgesel F›rsatlar ve
Riskler

Türkiye'nin AB üyelik sürecinin sonucu henüz belirsizli¤ini
korumaktad›r. Ancak sonuç ne olursa olsun Türkiye bu
süreçten kârl› ç›kacakt›r. Özellikle bu süreçte demokratik
haklar ve özgürlükler noktas›nda gerekli dönüflümleri
yapabilmek bile çok önemlidir. Ekonomik olarak AB üyesi

olman›n etkileri son dört y›ld›r kendisini hissettirmifltir.
Ekonomik olarak ba¤lanman›n artmas› tek tarafl› de¤ildir.
Bu sürecin iyi yönetilmesi de AB'yi Türkiye'ye ba¤layacakt›r.
AB'nin Türkiye'ye ihtiyaç duydu¤u noktalar vard›r; Türkiye'nin
‹spanya ile yürüttü¤ü medeniyetler çat›flmas›n› önleme projesi,
Türk pazar›, genç nüfus, askeri potansiyel ve stratejik konum.
 Ancak bu süreçte di¤er bölgesel geliflmeler de takip edilmeli
ve kullan›lmal›d›r. AB'ye yak›nl›k Rusya'dan uzaklaflman›n
sebebi olmamal›d›r.

So¤uk savafl sonras› Balkanlar'da meydana gelen etnik
çat›flmalar karfl›s›nda Türkiye, NATO'nun bölgedeki
faaliyetlerine önemli bir destek sa¤larken, Birleflmifl Milletler
ve NATO'nun gerçeklefltirdi¤i operasyonlara kat›lm›flt›r.  Bu
bölgeyle yak›ndan ilgilenmesi Türkiye'nin d›fl ticareti ile
do¤rudan ba¤lant›l›d›r.
 Bat› Avrupa ile yap›lan ticaretin büyük k›sm› Balkanlar
üzerinden yap›lmaktad›r. Ayr›ca Türkiye'nin bölgede uzun
süreleri bulan tarihsel etkisi inkâr edilemez. Ancak daha önce
de¤inildi¤i gibi 1990'lar›n ortalar›nda Romanya, Bulgaristan
ve Makedonya ile ikili antlaflmalar yap›lm›flt›r. O dönemde
Türkiye'nin bölgede etkili oldu¤u görülmüfltür. Ancak birden
bölgedeki etkinin hafifledi¤i ve AB'nin burada daha etkili
oldu¤u görülmüfltür. Altyap›s› olmayan antlaflmalar›n ömrü
de uzun süreli olmayacakt›r. Öncelikli yap›lmas› gereken;
ticari ba¤lant›lar ile etkileflime girip toplumsal boyutta
çal›flmalar yapmakt›r.

1998'de Türkiye'nin BDT ülkeleri ile olan d›fl ticareti, toplam
d›fl ticaretinin %12'sini oluflturmaktayd›. Ayn› dönemde Türkiye
toplam ihracat›n›n %11'ini Rusya'ya yapm›flt›r ve bu rakamlar
artmaya devam etmektedir. Ayn› flekilde Rusya'dan Türkiye'ye
gelen turist say›s›nda da büyük geliflmeler dikkat çekmektedir.
Ticaret karfl›l›kl› iliflkileri art›rmaktad›r. Baflbakan R. Tayyip
Erdo¤an 24 Ekim 2002'de Moskova'da Putin ile yapt›¤›
görüflmede; Rusya ile iliflkilerimize büyük önem verildi¤ini
ve iliflkilerin geliflmesi için baflkalar›ndan izin alma niyetinde

4 - Tedarikçi say›s›n› art›rmak, 5 - Transit becerileri ço¤altmak
konular›ndan oluflmaktad›r.

Bu vizyon do¤rultusunda ortaya konacak siyasalar ise 7
maddede k›saca belirtilebilir.

1- Tasarruf ve yal›t›m teflvik edilmek kayd›yla en az % 10
iyileflme sa¤lanmas›.
2 - Kaçak ve kay›plar›n tamamen önüne geçilmesi için hem
güvenlik hem alt yap› çal›flmalar›n›n tamamlanmas›
3 - Teknolojik geliflmelerin çal›flman›n 2. bölümünde
tan›mlanan çerçevede sa¤lanmas›.
4 - Fosil yak›tlar›n yan› s›ra yenilenebilir ve nükleer enerjinin
daha çok kullan›m› (% 20 yenilenebilir ve % 20 nükleer)
5 - Tedarikçi çeflitlili¤i Rusya'n›n yan› s›ra Hazar'dan
(Azerbaycan-Türkmenistan), Orta Do¤u'dan (‹ran ve Irak) ve
Afrika'dan (Cezayir, Libya, Nijerya ve M›s›r) gelifltirilirken
Hazar'›n, ‹ran'›n ve Irak'›n sundu¤u avantajlar›n en az ikisinden
tam olarak yararlan›lmas›.
6- Bu kaynaklar›n AB ülkeleri kadar dünyan›n geri kalan›na
da yönlendirilebilece¤i transit hatlar›n sadece boru hatlar›
perspektifinden de¤il deniz, demiryolu ve karayolu tafl›mac›l›¤›
da gelifltirilerek pekifltirilmesi.
7- Ceyhan'da s›v›laflt›rma üniteleriyle terminallerinin kurularak
LNG'de anahtar ülke haline gelinmesi, böylelikle AB'ye yönelik
Nabucco gibi projelerden ba¤›ms›z olarak alternatif
tedarikçilerin bir an evvel dünya pazarlar›yla buluflmas›n›n
sa¤lanmas› ve Türkiye'nin transit öneminin güçlendirilmesi.
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olmad›klar›n› belirtmifltir.  Ancak Türkiye'nin NATO ülkesi
olmas› ve ABD-AB ile olan ba¤lar› Rusya iliflkilerini
etkilemektedir. Bu alanda yak›n dönemdeki Rusya-Çin
yak›nlaflmas›na da dikkat etmek gerekmektedir.  Rusya'n›n
yak›n bölge doktrini ile eski birlik topraklar›nda etkili olma
çabalar› ve yükselen güç Çin ile olan yak›nlaflmas› bölgede
de¤ifliklikler meydana getirebilir.

Orta Do¤u; içinde bulundu¤umuz dönemde 2006 ‹srail - Lübnan
Savafl›, Irak'›n belirsiz durumu ve ABD'nin Büyük Orta Do¤u
Projesi ile yine dünya gündemini meflgul etmektedir. ABD bu
bölgede tehditler ortaya ç›kmadan sorunu çözme, politik -
ekonomik - güvenlik çal›flmalar› ile etkisizlefltirilmifl ve kendisi
aç›s›ndan kontrolü daha rahat bir bölge oluflturmaya
çal›flmaktad›r. Burada iletiflim araçlar›, demokratik sürecin
desteklenmesi, insan haklar› uygulamalar›ndaki izleme
çal›flmalar› ve e¤itim gibi faaliyetler göze çarpmaktad›r.
Dinî, kültürel, tarihsel ve ekonomik boyutlar göz önüne
al›nd›¤›nda Türkiye'nin bu bölgede etkili olmamas› için neden
yoktur. Ancak bunun için baz› verilerin iyi okunmas›
gerekmektedir. Öncelikli olarak bölgede ‹srail ve ABD'nin
etkinli¤i göz ard› edilerek hiçbir faaliyete girilemez. Bu izin
almak demek de¤ildir. Bunlar bölgede ciddi aktörlerdir ve
politika oluflturulurken girdi olarak dikkate al›nmal›d›r. ‹kincisi
bölge devletlerine ifl birli¤i ba¤lam›nda yaklaflmak daha do¤ru
olacakt›r. Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri'ne oldu¤u gibi
“Büyük A¤abey” söyleminin ifle yaramayaca¤› aç›kt›r.

Türkiye co¤rafyas›n›n çevresi krizler ve sorunlar yuma¤›d›r.
Komflumuz Irak iç savafl yaflamakta, ülke bütünlü¤ü tehlike
alt›nda kalmakta ve bu durum bizi yak›ndan ilgilendirmektedir.
Ayn› flekilde Suriye güvenlik kayg›s› duymakta ve yeni aç›l›mlar
aramaktad›r. Di¤er bir komflumuz ‹ran, nükleer program›
yüzünden uluslararas› toplumu kayg›ya düflürmekte ve
Türkiye'nin güvenli¤ini yak›ndan ilgilendiren geliflmeler
yaflanmaktad›r. Gürcistan, ABD - Rusya aras›ndaki hegemonya
savafl›nda kilit rol oynamaktad›r. Kafkasya ve Orta Asya yeni

flekillenen dünyan›n merkezinde bulunmaktad›r. Güneyde
K›br›s sorunu hala çözülmemifltir. Güvenlik anlam›nda belki
de rahat olabilece¤imiz tek yön Avrupa Birli¤i'dir. Türkiye'nin
kurumlararas› ifl birli¤ini sa¤lamas›, uzun vadeli çal›flmalar
yapmas›, turizm ile tan›t›m faaliyetlerine önem vermesi bu
yolda yeni f›rsatlar yakalanmas›n› sa¤layacak geliflmelerdir.
Ancak son bölümde de¤inilece¤i gibi tüm kurumlar›n ve
medyan›n bir devlet politikas› çerçevesinde birleflmesi hayati
öneme sahiptir.

Kurumlar Aras› ‹fl Birli¤i
Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan› R. Tayyip Erdo¤an; kendimizi
lüzumsuz tart›flmalardan ve Türkiye'nin son dönemdeki
kazan›mlar›n› do¤rudan tehdit eden iç çekiflmelerden uzak
tutmak durumunda oldu¤umuzu net bir flekilde ifade etmifltir.
Bat› Avrupa'da geliflmifl olan demokrasi ve sivil toplum
anlay›fl›n›, dünyan›n geri kalan bölgelerinden özellikle üçüncü
dünya ülkelerinden ay›ran baz› noktalar vard›r. Öncelikle
devletin temel bir politikas› vard›r ve bu politika belirlenirken
sivil toplum örgütleri, bürokratlar, siyasi partiler ve halk
önemli aktörlerdir. ‹ngiltere bu konuda iyi bir örnek say›labilir.
‹ngiltere Irak'a asker gönderme karar› al›nmadan önce konu
medyada yo¤un flekilde tart›fl›lm›fl ve asker gönderilmemesi
konusunda genel bir kan› oluflmufltur.

Ayn› flekilde ‹ngiltere'nin çeflitli yerlerinde özellikle Londra'da
yüz binlerce insan›n kat›l›m›yla büyük mitingler düzenlenmifl
ve ‹ngiliz vatandafllar› savafla karfl› olduklar›n› dile
getirmifllerdir. Ancak bunlara ra¤men hükümet asker yollama
karar› alm›flt›r. ‹lginç olan, bu noktadan sonra halk aras›nda
ve medyada savafl karfl›tl›¤›n›n yak›n zamana kadar son
bulmas›d›r. Zira ‹ngiliz hükümeti do¤ru ya da yanl›fl bir karar
alm›flt› ve önemli olan bunun sonuna kadar götürülmesiydi.
Ayn› flekilde Londra metrosunda patlamalar yafland›¤› zaman
medyada hiçbir flekilde panik, telafl havas› yaflanmad› ve halk›
sakinlefltirici programlar yap›ld›. Bu durum ayn› zamanda
yap›lan güvenlik kovuflturmas›n› kolaylaflt›rd›¤› gibi bilgi
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kirlenmesine engel olmufltur. Bu durum yak›n geçmiflimizde
Hrant Dink suikast› sonras› yaflananlarla karfl›laflt›r›l›rsa,
anlat› lmak istenen daha net ortaya ç›kacakt›r.

Ülkemizde, kurumlar aras› iflbirli¤i için bir tak›m yap›lanmalar
da kurulmaktad›r. Kemal Dervifl önderli¤inde kurulan EDPF
(Ekonomi ve D›fl Politika Forumu) üyeleri, Avrupal›
Parlamenterler, düflünce kurulufllar›, sivil toplum örgütleri,
üniversiteler vb. kurulufllar ile Türkiye'deki kurumlar
aras›ndaki karfl›l›kl› iliflkilerin güçlendirilmesi, yap›c› diyalog
ortamlar›n›n gelifltirilmesi ve yanl›fl anlafl›lmalar›n giderilmesi
gibi konularda ciddi çabalar harcamaktad›r. Bu forum ayn›
zamanda AB ile ilgili çat›flmalarda taraflar› uzlaflt›rmaya
çal›flacakt›r. Bu tür çal›flmalar devlet kurumlar›n›n ulusal
menfaat do¤rultusunda nas›l koordineli çal›flabilece¤ini
gösterme ve kurumlarda demokrasi kültürünün yerlefltirilmesi
noktas›nda önemlidir.

Ancak ülkemizde temel d›fl politika konular›nda bile ciddi
görüfl ayr›l›klar› vard›r ve bunlar en kritik anlarda bile dile
getirilmektedir. K›br›s meselesinde inan›lmaz farkl›l›k
yaflamaktay›z. Türk D›fliflleri Bakanl›¤›'n›n, K›br›s ile ilgili yeni
aç›l›m›n› Avrupa Birli¤ine sunmas›n›n üzerinden bir saat
geçmeden muhalefetten ve kimi devlet kurumlar›ndan yanl›fl
oldu¤una dair karfl› aç›klamalar gelmifltir. Ancak karar verme
sürecinin sa¤l›kl› geliflmesi için bu tart›flmalar›n daha önceden
farkl› platformlarda gerçeklefltirilmesi ve ç›kan karar›n da
devlet politikas› olarak yürütülmesi gerekmektedir. Zaten bu
aç›klamalar›n hemen arkas›ndan Avrupa Birli¤i'nden, Türk
Hükümeti'nin samimi olmad›¤› zira içeride bile bir bütünlü¤ün
sa¤lanamad›¤›na dair aç›klamalar yap›lm›flt›r. fiunu iyi
düflünmek gereklidir: Tüm bu olup bitenler yüzünden kaybeden
kim oluyor?

So¤uk Savafl'›n sona ermesi, uluslararas› politikada ciddi
de¤iflimlere neden olmufltur. En önemlisi dünya art›k ABD -
Rusya oyununun sahnelendi¤i bir arena olmaktan ç›km›flt›r.

fiimdi yeni küresel güçler meydana ç›km›flt›r: AB, Çin,
Hindistan… Bir dönem sadece iki süper gücün elinde olan
nükleer silahlar bile bugün birçok ülkede bulunmaktad›r.
Bunlarla beraber teorik anlamda devrim niteli¤inde de¤iflimler
yaflanm›flt›r. Art›k ulus devlet merkezli yaklafl›mdan insan
merkezli bir yaklafl›ma odaklan›lm›flt›r. Bu dönemde insan
haklar›, demokrasi, sivil toplum ve kültürel haklar etik olarak
gözetilmesi gereken evrensel de¤erler haline gelmifltir. Bu
de¤erler kitle iletiflim araçlar› ve yeni propaganda faaliyetleri
ile özellikle üçüncü dünya ülkelerinde liberal ekonomi tüketim
tarz›na uygun nesillerin yetiflmesinde ve bu yolla daha kolay
müdahale edilebilecek ulus devletlerin oluflturulmas›nda
kullan›lmaktad›r. Bunu Irak'ta aç›k bir flekilde görmekteyiz.
Ancak bunlar bu de¤erlerin yanl›fll›¤›ndan kaynaklanmaktad›r.

Bu noktada, ulus devletlerin bu geliflimleri ve demokratik
aç›l›mlar› dikte etmeksizin kendi iç dinamiklerinde
oluflturmalar› çok farkl› sonuçlar do¤uracakt›r. Türkiye'nin
Avrupa Birli¤inin ilgili bafll›klar› açmadan kendine bir takvim
belirlemesi bu tür bir gayretin sonucu olsa gerek. Bu anlamda
Türkiye olumlu bir örnek olarak sunulabilir.

Ekonomi yabanc› sermayeye, özellikle AB sermayesine
aç›lm›flt›r. Ancak bu karfl›l›kl›d›r. Bir yönüyle de AB Türkiye
ile ba¤lanmaktad›r. Zaten yeni dönemin en büyük özelli¤i de
ekonomi ve de¤erlerle birbirine ba¤lanan uluslararas› sistemi
krizlerden uzak tutmakt›r. Di¤er önemli bir konu takip edilmesi
gereken yöntemlerdir. Avrupa'da ciddi anlamda kendimizi
ifade sorunumuz vard›r. Son dönemde bir nebze afl›lan bu
sorunun halledilmesi için tan›t›m faaliyetlerinin h›zland›r›lmas›
gerekmektedir. Ayn› zamanda akademik çevrelerde
gerçeklerimizi anlatmak için ciddi planlar yap›lmal›d›r. Bugüne
kadar görülmüfltür ki sessiz kalmak meseleyi daha da kötü
hale getirmektedir. Bu anlamda d›fl politikada tepkisel
olmaktan çok aktif hale gelip yön veren olmak için gerekenlerin
yap›lmas› büyük önem tafl›maktad›r.
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I. TÜRK‹YE'N‹N  “S‹YASET” SORUNU VE
ÖNER‹LER

Siyaset Kavram›

• Siyaset; paylafl›m mücadelesidir.
• Siyaset; toplumsal uzlaflmay› sa¤layan araçt›r.

Siyaset Kamusal bir Olayd›r

• Siyasetin paylafl›m arac› olarak görülmesi sorunlar›n
kayna¤›n› oluflturmaktad›r.
• Toplumun en belirgin özelli¤i; farkl›laflmad›r.
• Farkl›laflma, siyasetin do¤as›nda var.

Küreselleflme, Demokratikleflme ve Siyasal
Sistem

• Küreselleflme, demokratikleflme taleplerini
art›rmaktad›r.
• Yeni demokrasi anlay›fl›: Egemenli¤e ve özgürlüklere
sayg›, devletler aras› bar›fl ve ifl birli¤i.

Sunum Özeti
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Demokrasi ‹çin Gerekenler

• ‹flleyen demokrasinin göstergesi; Sorumlu ve e¤itilmifl
halk, geliflmifl ekonomi ve serbest seçimlerdir.
• Demokrasiyi yaflatan bireydir. Bireylerin özgürlü¤ü ve
ba¤›ms›zl›¤› önemlidir.
• Demokrasinin yerleflebilmesinin ilk flart› devletin
demokratik flekilde örgütlenmesidir.
• Siyasal sistemimiz icraat yapabilen ve sorumluluk
üstlenebilen yönetim s›k›nt›s› çekmektedir.
• Siyasal parti sisteminin parçalanm›fll›¤› siyasal sistemi
zorlamaktad›r.
• Siyasal sistemin tek merkezli yap›s›
demokratikleflmenin önüne engeldir.
• Siyasi kurumlar fleffaf ve hesap verebilir konuma
getirilmelidir.

Siyasal Meflruiyet, Siyasal Kültür ve Siyasal
Partiler

Türk Siyasetinin Meflruiyet Sorunu ve Siyasal
Kültür Ortam›

• Siyasette izlenen çat›flmac› yöntem kutuplaflmalar›
art›rmaktad›r. Türk siyasetinde merkez-çevre çat›flmas›
hâlâ  s›cakl›¤›n› korumaktad›r.
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• Siyasal kültürümüz evrensel de¤erlerden kopuktur.
Farkl›l›klara yeterince  tahammül gösterilmemektedir.
• Siyasal kültürümüzde uzlaflma yerine çat›flma ön plana
ç›kmaktad›r.
• Meflruiyet krizi toplumsal bütünlük ile afl›labilir.

Türkiye'de Siyasal Partilerin Yap›s›

• Demokrasi d›fl› müdahaleler siyasi partilerimizi
olumsuz etkilemifltir.
• Günümüzde siyasi partilerimize mevcut siyasi partiler
kanunu art›k dar gelmektedir.

Türkiye'de Siyasetin Sorunlar›n›n Çözümü ‹le
‹lgili Öneriler

Türk Siyasal Sisteminin Meflruiyet Sorunu ‹le
‹lgili Öneriler

• Temsili demokrasi krizinin çözümü siyasal kat›l›m›n
art›r›lmas› ile çözülebilir.
• Kültürel ve toplumsal farkl›l›klar›n korunup
gelifltirilmesi gerekir.
• Hukuk devleti için yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lanmas›
flartt›r.
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Siyasal Parti Sistemi ‹le ‹lgili Öneriler

• Siyasi parti sistemi yeniden yap›land›r›lmal›d›r.
• SPK yasaklardan ar›nd›r›lmal›d›r.
• Parti üyelerine eflit haklar sa¤lanmal›d›r.

Kalk›nm›fl Demokratik bir Türkiye ‹çin Öneriler

• Özgürlüklerin önündeki engeller kald›r›lmal›d›r.
• Seçim sisteminde adalet sa¤lanmal›d›r.
• Toplumsal hoflgörü ve uzlaflma yayg›nlaflt›r›lmal›d›r.
• Siyaset sorun üretmek yerine sorun çözen bir niteli¤e
kavuflturulmal›d›r.
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ll. TÜRK‹YE’N‹N ANAYASA SORUNU

1- Yeni Bir Anayasa m› ? Yoksa Anayasa
De¤iflikli¤i mi?

2- Kapsaml› Bir Anayasa De¤iflikli¤i ‹çin
Öneriler

Genel Esaslar ve Temel Haklar

• Otoriter ve devletçi felsefenin izlerini tafl›yan 1982
Anayasas›’n›n bafllang›ç k›sm›, Anayasa’n›n metnine
dahil olmaktan ç›kar›lmal›; çok k›sa ve özlü bir
anlat›ma kavuflturulmal›d›r.

• Devletin niteliklerinin s›raland›¤› Anayasa'n›n 2.
Maddesi’ndeki “insan haklar›na sayg›l›” ibaresi, insan
haklar› vurgusunun güçlendirilmesi amac›yla, t›pk›
1961 Anayasas›'nda oldu¤u gibi “insan haklar›na
dayanan” ibaresi ile de¤ifltirilmelidir.

• ‹fade hürriyetinin keyfî flekilde s›n›rland›r›lmas›n›
önlemek amac›yla temel hak ve hürriyetleri kötüye



95

kullanma yasa¤› daralt›lmal›d›r; Anayasa'n›n madde
14(2) düzenlemesindeki “faaliyetler” ibaresi yerine
“eylemler” ibaresi konulmal›d›r.

• ‹nsan Haklar› Avrupa Sözleflmesi ve 1 No'lu Ek
Protokol  hükümlerine uygun olarak Devlet’e,
çocuklar›n e¤itimi alan›nda ebeveynin dinî ve felsefî
inançlar›n› dikkate alma yükümlülü¤ü getirilmelidir.
Lâiklik ilkesi ve din ve inanç hürriyetinin gere¤i olarak,
din kültürü ve ahlâk ö¤retimi zorunlu olmaktan
ç›kar›lmal›; bu konudaki ö¤retim, ebeveynin talebi
halinde yerine getirilmelidir.

• “‹fade hürriyeti” ve “fliddet” aras›ndaki s›n›rlar›n
daha belirgin k›l›nmas› ad›na ve uluslararas›
sözleflmelere uygun olarak, “savafl k›flk›rt›c›l›¤›n›n
engellenmesi, her türlü ayr›mc›l›k, düflmanl›k veya
kin ve nefret savunuculu¤unun önlenmesi” gibi
sebepler, ifade hürriyetinin s›n›rlar› aras›nda
Anayasa'da yer bulmal›d›r.
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• Anayasa'n›n bas›n hürriyetine iliflkin 28. Maddesi’ne
ek yap›larak soruflturma ve kovuflturma aflamalar›nda
kiflilerin kimliklerinin aç›klanarak ma¤dur edilmelerini
önlemek amac›yla, masumiyet karinesinin ihlaline
yönelik yay›n yasa¤› getirilmelidir.

• Siyasi partilerin kapat›lmas› güçlefltirilmeli ve
kapatma kriterleri olabildi¤ince objektif temellere
dayand›r›lmal›d›r. Bu çerçevede, bir partinin tüzük
veya program›n›n insan haklar›na, Devlet’in
ba¤›ms›zl›¤› ve bölünmez bütünlü¤üne, demokrasiye,
Cumhuriyet’e ve lâikli¤e ayk›r› olmas› halinde
do¤rudan kapatma davas› aç›lmas› yerine, Anayasa
Mahkemesi taraf›ndan ilgili partiye önce ihtar verilmesi
 daha uygun bir yaklafl›m olacakt›r.  Siyasi partilerin
“odak” olmas›n›n flartlar› da a¤›rlaflt›r›lmal›d›r.

• Siyasi partilerin mali denetimi, Anayasa Mahkemesi
yerine bu konuda uzman kurulufl olan Say›fltay'a
b›rak›lmal›d›r.
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• “Bilgi edinme hakk›” anayasal bir hak olarak
tan›nmal›; Çocuk haklar›, yeni bir hak kategorisi olarak
anayasada  normatif bir dayana¤a sahip olmal›d›r.

Yasama

• “Yasama dokunulmazl›¤›” s›n›rland›r›lmal›d›r. A¤›r
ceza mahkemesinin görevine giren suçlarda suçüstü
hali yasama dokunulmazl›¤› kapsam› d›fl›nda
tutulmal›d›r. Gene a¤›r ceza mahkemesinin görevine
giren zimmet, ihtilas ve irtikap gibi yüz k›zart›c› suçlar
dokunulmazl›k kapsam› d›fl›nda b›rak›lmal›d›r.
Belki daha da önemlisi, kesinleflmifl mahkumiyetlerin
yerine getirilmesi mümkün olmal›d›r.

Yürütme

• Cumhurbaflkan› adaylar›n›n yirmi milletvekilinden
baflka, ikiyüzbin seçmence de gösterilmesi esas›
benimsenmelidir.
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• Cumhurbaflkan›’n›n yetkileri, parlamenter rejim
ilkeleri, yetki ve sorumlulu¤un paralelli¤i kural› ve
1961 Anayasas›’nca benimsenen sistem esas al›narak
yeniden düzenlenmelidir. 1982 Anayasas›’n›n
Cumhurbaflkan›’na tan›m›fl oldu¤u yetkilerden,
parlamenter rejimler için de geçerli olanlar› korunmal›,
di¤er yetkileri ise kald›r›lmal›d›r.

• Cumhurbaflkan›’n›n tek bafl›na yapt›¤› ifllemler yarg›
denetimine aç›lmal›d›r. Cumhurbaflkan›’n›n kiflisel
suçlar›ndan dolay› yasama dokunulmazl›¤›
hükümlerine tâbi olaca¤› hükme ba¤lanarak mevcut
belirsizlik giderilmelidir.

• ‹darenin her türlü eylem ve iflleminin yarg›
denetimine tabi tutulaca¤› kural›na herhangi bir istisna
öngörülmemelidir.  1982 Anayasas›’nda yarg› denetimi
d›fl›nda tutulan Cumhurbaflkan›’n›n tek bafl›na yapaca¤›
ifllemler, Yüksek Askeri fiura ile Hakimler ve Savc›lar
Yüksek Kurulu kararlar›na karfl› yarg› yolu aç›lmal›d›r.
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• 2007 Anayasa de¤iflikli¤i ile Cumhurbaflkan›'n›n halk
taraf›ndan seçilmesi, siyasi rejimi yar›-baflkanl›k
rejimine yaklaflt›r›r niteliktedir. Bu noktada
parlamenter ve yar›-baflkanl›k rejimi seçenekleri
karfl›s›nda anayasa de¤iflikliklerinin seçeneklerden
biri üzerinde ve sistematik olarak yap›lmas› gerekir.

• Parlamenter rejimle ba¤daflmaz nitelikteki Devlet
Denetleme Kurulu kald›r›lmal›d›r; yerine Kamu
Denetçili¤i (Ombudsman) müessesesi kurulmal›d›r.

Yarg›

• Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu, demokratik
esaslara ve yarg› ba¤›ms›zl›¤› ilkesine daha uygun
flekilde, yeniden düzenlenmelidir.
• Anayasa Mahkemesi'nin üye say›s› art›r›larak yap›s›
ve seçilme kriterleri yeniden düzenlenmelidir.

• Anayasa Mahkemesi’nin yetki kanunlar› ve kanun
hükmünde kararnameler üzerindeki denetimine
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s›n›rlamalar getirilmeli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
‹ç tüzü¤ünün ön denetim yoluyla denetlenmesi
mümkün olmal›d›r.

• Anayasaya uygunluk denetim yollar›ndan itiraz
yolunda Anayasa Mahkemesi’nin iflin esas›na girerek
verdi¤i red karar›ndan sonra ayn› hüküm hakk›nda on
y›l içinde Anayasa ayk›r›l›k iddias›yla
baflvurulamayaca¤› yasa¤› daha makul bir süreye
indirilmelidir.

• Anayasa Mahkemesi’ne yürürlü¤ü durdurma karar›
verebilme yetkisi aç›kça zikredilmelidir.

• Yüce Divan, Anayasa Mahkemesi ve Yarg›tay Ceza
Genel Kurulu’ndan seçilecek üyelerden oluflan bir
mahkeme olarak yeniden düzenlenmeli ve Yüce Divan
yarg›lamas›n›n iki dereceli olarak ifllemesi kabul
edilmelidir.
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• Yarg›tay ve Dan›fltay üyeli¤ine seçilmede objektif
kriterler getirilmeli ve üyelik belli bir zaman dilimi ile
s›n›rland›r›lmal›d›r. Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s›
ile Baflsavc› Vekili’ni seçme yetkisi, mahkemelerin
ba¤›ms›zl›¤› ilkesinin bir gere¤i olarak,
Cumhurbaflkan›’ndan al›narak Yarg›tay üyelerine
b›rak›lmal›d›r.

• Say›fltay, yüksek mahkeme olarak kabul edilmeli ve
kamu kayna¤› kullanan hiçbir kurum ve kuruluflun
Say›fltay'›n denetimi d›fl›nda tutulmamas›
sa¤lanmal›d›r.
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I. TÜRK‹YE'N‹N  “S‹YASET” SORUNU VE
ÖNER‹LER

1- Siyaset Kavram›

Siyaset Nedir?
Paylafl›m ve Bölüflüm Mücadelesi

Siyaset kavram›n›n tan›m› ile ilgili iki farkl› görüfl mevcuttur.
Bunlardan bir tanesi siyaseti; “toplumdaki farkl› sosyal s›n›flar,
ç›karlar ve taleplere sahip bireyler aras›ndaki paylafl›m ve
bölüflüm mücadelesi” olarak tan›mlamaktad›r. Bu görüfle
göre siyasetin temelini farkl› ç›kar ve düflünce odaklar›n›n
çekiflmesinden do¤an “çat›flma” oluflturmaktad›r. Toplumdaki
de¤erlerin ve k›t kaynaklar›n paylafl›lmas› çabas› bu çat›flman›n
nedenini oluflturmakta, paylafl›m› kolaylaflt›rman›n yolu ise
iktidara sahip olmaktan geçmektedir.

Toplumsal Uzlaflmay› Sa¤layan Araç

Siyaset kavram› ile ilgili bir di¤er bak›fl aç›s› ise; Siyaseti
“de¤erlerin paylafl›lmas›na hizmet eden bir araç” olarak
görmektedir. Siyaseti bu flekilde tan›mlayanlar ve anlayanlar,
siyasetin toplumsal uzlaflmay› ve bütünlü¤ü sa¤lad›¤›na
inanmaktad›r. Bu bak›fl aç›s›na göre siyaset; kiflisel ç›karlara
karfl› genel yarar› ve insanlar›n ortak iyili¤ini gerçeklefltirme
hedefi gütmekte, herkesin yarar›na bir toplum düzeninin
kurulmas› için çaba harcamaktad›r.

Siyaset Kamusal Bir Olayd›r

Kuflkusuz her iki yaklafl›m›n da bugün siyasal hayat›m›zda
karfl›l›¤› vard›r. Siyaseti paylafl›m arac› olarak gören, siyasal
rant elde etmek için çaba harcayan, kiflisel ç›karlar›n› her
fleyin üstünde tutan siyasal kurumlar ve siyasetçiler oldu¤u
gibi, siyaseti toplumun ortak yarar› için araç olarak gören,
iyili¤in ve güzelli¤in peflinde koflan siyasetçiler ve siyasal
kurumlar da bulunmaktad›r. Siyaset öncelikle kamusal bir
olayd›r. Siyaset insanlar›n toplum içinde yaflamas›na ba¤l›
olarak belirmektedir.

Toplumsal Farkl›laflma

Toplumun her niteli¤i, siyasetin aç›klanmas›nda ayn› ölçüde
yararl› olmamaktad›r. Toplumun siyaseti saptayan boyutlar›n›
belirlemeye kalkt›¤›m›zda ilk gördü¤ümüz fley; toplumun
organik bir bütün olmas›na ra¤men karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k içinde
olan çok say›da alt toplulu¤un varl›¤›d›r. Burada karfl›m›za
toplumun belirgin bir özelli¤i ç›kmaktad›r: Farkl›laflma...
Toplumsal farkl›laflma çeflitli nedenlere dayanmaktad›r. ‹lk
akla gelen farkl›laflma örne¤i, gelir farkl›laflmas›d›r; meslek,



103

din, etnik köken, bölge ve benzeri etkenler de farkl›laflman›n
boyutlar›n› oluflturmaktad›r.

Siyasetin Do¤as›: Farkl›laflma
Farkl›laflma, toplumca uyulmas› zorunlu kararlara iliflkin
çat›flmalara yol açt›¤› için siyasetin vazgeçilmez bir koflulunu
oluflturmaktad›r.  Her farkl›laflma siyasal sonuç
do¤urmamaktad›r; hangilerinin siyasal nitelik kazanaca¤›,
her toplumun kendi koflullar›yla belirlenmektedir. Toplumlarda
farkl›laflma sonucu beliren görüfl ve ç›karlar›n uyumsuzluk
göstermesi de do¤al karfl›lanmal›d›r. E¤er her görüfl ve ç›kar›n
k›s›tlanmadan tatmin edilmesi mümkün olsayd›, zaten siyaset
olgusu da ortaya ç›kmazd›.

2- Küreselleflme, Demokratikleflme ve
Siyasal Sistem

Küresel Süreç, Demokrasi ve Siyasal
Sistemi Nas›l Etkiliyor?

Küreselleflen dünyada art›k demokratikleflme taleplerinden
kaç›nmak imkans›z hale gelmekte, küresel dinamikler,
ideolojik ve bask›c› rejimleri dönüfltürmektedir. Demokrasi
ve insan haklar› talepleri ulusal çerçevede giderek
yo¤unlafl›rken uluslararas› alanda da bu taleplerin
desteklendi¤i görülmektedir. ‹nsan haklar›na dayanan,
demokratik bir yönetim biçimi, art›k uluslararas› meflruiyetin
koflulu say›lmaktad›r.

Yeni Demokrasi Anlay›fl›

Küreselleflme sürecinde yer almak, bu sürecin aktörlerinden
biri olabilmek için demokratikleflmesini tamamlam›fl,
demokrasi kültürüne sahip bir ülke olmak gerekmektedir.
Küresel sürecin beraberinde getirdi¤i yeni demokrasi anlay›fl›;
devletlerin egemen eflitli¤ine sayg›y›, tehdit ve kuvvete
baflvurmamay›, uyuflmazl›klar›n bar›flç› yollardan çözümünü,
temel özgürlüklere sayg›y› ve devletleraras› iflbirli¤ini esas
almaktad›r.

Demokrasi ‹çin Gerekenler

Demokrasinin bir ülkede sa¤l›kl› bir flekilde iflleyebilmesi için
öncelikle özel bir çevrenin bulunmas›, halk›n sorumlu ve
e¤itilmifl olmas› ve ekonomik olarak da belirli bir geliflmifllik
düzeyinin tutturulmas› gerekli görülmektedir. Ayr›ca
seçimlerin serbestçe yap›lmas› ve sonuçlar›na herkesin r›za
göstermesi, yönetimin sorunsuz bir flekilde devredilmesi de
demokrasinin sa¤l›kl› iflledi¤inin göstergesi say›lmaktad›r.
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Geliflmifl Toplum Yap›s›

Demokratik bir ülkede öncelikle egemenlik halka ait olmal›;
temsilcilere verilen yetki s›n›rl› olmal› ve her an geri
al›nabilmelidir. Farkl› alternatifler aras›ndan bir seçim yapma
imkan› tan›nmal›d›r. Kanunlar›n üstünlü¤ü sa¤lanmal›, halkta
vatandafll›k bilinci gelifltirilmeli, ço¤ulculuk günlük hayatta
da kendini hissettirmelidir. Demokrasi için geliflmifl bir toplum
yap›s› ve dengeli bir büyümeye sahip olunmal›, güvenlik,
kiflisel özgürlükler zedelenmeden sa¤lanmal›d›r.

Demokrasiyi Yaflatan Birey

Demokrasinin bir ülkede yerleflebilmesi için demokratik bir
sürecin yaflanmas› ve flartlar›n oluflmas› da gerekmektedir.
Ayr›ca milli birlik, iç bar›fl, ekonomik taban ve kültürel birikimin
demokratikleflmedeki önemi de unutulmamal›d›r. Bütün bu
de¤erlendirmeler göz önünde bulundurularak Türkiye'deki
demokrasi uygulamas›na bak›ld›¤›nda önemli eksikliklerin
oldu¤u görülmektedir. Hem yap›sal hem de uygulamaya dönük
bu sorunlar›n bafl›nda demokrasiyi yaflatacak olan bireylerin
kiflilik özellikleri gelmektedir.

Özgür ve Ba¤›ms›z Bireyler

Demokrasi “özgür ve ba¤›ms›z” kiflilik modeline sahip bireyler
isterken, ülkemizde bireylerin “kifli egemenli¤ine ba¤›ml›”
yap›s› dikkat çekmektedir. Bu ba¤›ml› kiflilik modeli kapal›
bir toplumun oluflmas›na yol açarak siyasal partilerin
örgütlenmesinden seçim sonuçlar›na kadar pek çok alanda
olumsuzluklara neden olmaktad›r.  Demokrasinin ihtiyac›
olan özgür ve ba¤›ms›z kiflilik modelini gelifltiremedi¤imiz
için toplumumuzda demokrat insan ve demokratik davran›fllar
da s›n›rl› kalmakta, yayg›nlaflma imkan› bulamamaktad›r.

Devletin Demokratik Yap›lanmas›

Demokrasiyi tüm kurum ve kurallar›yla hayata geçirebilmek
için öncelikle devletin buna uygun biçimde örgütlenmesi ve
ifl le t i lmesi  gerekmektedir .  Yani  demokras in in
yerleflebilmesinin ilk koflulu, devletin demokratik olmas›d›r.
Devlet, demokratik bir biçimde örgütlenemeyince, toplum da
bundan olumsuz etkilenmekte; Hak ve özgürlüklerin
k›s›tlanmas›, insan haklar› ihlalleri gibi uygulamalar gündeme
gelebilmektedir.

Türkiye'nin Siyasal Sisteminin Yap›s›

Türkiye'nin siyasal sisteminin iflleyifline bak›ld›¤›nda temel
baz› eksikliklerin oldu¤u ve geçmiflte çözülmeyen sorunlar›n
birikerek daha büyük sorunlara yol açt›¤› görülmektedir.
Siyasal sistemimizin en önemli sorunu, icraat yapabilen ve
bu icraat›n sorumlulu¤unu tafl›yabilen yönetimlerin eksikli¤idir.
Geçmiflte yaflanan bu önemli eksiklik ülkemizde uzun y›llar
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fleffaf ve hesap sorulabilir hale getirmelidir. Türkiye'de siyaset
bir rant arac› olmaktan ç›kar›lmal›, sistemden beslenme
zihniyeti sona erdirilmelidir.

3- Siyasal Meflruiyet, Siyasal Kültür ve
Siyasal Partiler

Türk Siyasetinin Meflruiyet Sorunu

Antik Yunan'da oldu¤u kadar, do¤u ve bat› klasik siyasal
düflüncesinde de a¤›rl›kl› bir yer tutan meflruiyet sorunu
günümüz siyaset ve demokrasi teorisinin de bafll›ca temas›n›
oluflturmaktad›r. Temel soru fludur: Yöneten ve yönetilen
aras›nda bir denge nas›l sa¤lan›r ve halk›n deste¤i nas›l elde
edilir ve sürdürülür?

Yasa, Hukuk ve Demokratik Meflruiyet

Meflruiyet, yönetimle ve yöneten-yönetilen iliflkileriyle ilgili
temel bir kavramd›r ve yöneten ve yönetilenlerin nas›l bir iliflki
içinde bulundu¤unu, hem bu iliflkinin hem de yöneticilerin
karar ve uygulamalar›n›n özellikle yönetilenler taraf›ndan
onaylan›p onaylanmad›¤›n› veya ne derece onayland›¤›n›
belirlemek bak›m›ndan yaflamsald›r. Dolay›s›yla, oldukça
karmafl›k ve tart›flmal› bir kavramd›r. Siyaset biliminin temel
incelemelerinden birini meflru ve gayr› meflru yönetimlerin
ayr›flt›r›lmas› oluflturur. Öte yandan Meflruiyet veya meflrulukla
“meflrulaflt›rma” da s›kça birbirine kar›flt›r›l›r. Büyük ölçüde
de, yasa ve hukukla kar›flt›r›l›r. Yasall›k ilkesi, hukukun
üstünlü¤ü ilkesi ve meflruiyet birbiriyle iliflkili kavramlar
olmas›na ra¤men aralar›nda bir hiyerarfli söz konusudur.

siyasal istikrar›n sa¤lanmas›na engel olmufltur. Siyasal
sistemimizin eksikliklerinden kaynaklanan sorunlar, ülkemizin
ekonomik geliflimine de engel teflkil etmifltir.

Siyasal Sistemimizin Eksiklikleri

Ülkemizin siyasal sisteminin iflleyiflini olumsuz yönde etkileyen
unsurlar›n bafl›nda; siyasal parti sisteminin parçalanm›fll›¤›,
merkez sa¤ ve merkez sol partilerin zay›flamas›, istikrars›z
ve etkin olmayan koalisyon hükümetleri, parlamento d›fl›
güçlerin siyasal sürece müdahaleleri ve ülkemizin gelece¤i
için önemli olan reformlar›n siyasi partilerin k›sa vadeli politik
maliyet kayg›lar›yla ertelenmesi gelmektedir.

Tek Merkezli Siyasal Yap›

Türkiye'deki siyasal sistemin tek merkezli yap›s› da sistemin
sa¤l›kl› ifllemesine engel olmaktad›r. Siyasal iktidar yönetim
gücünü baflkalar›yla paylaflmaktan kaç›nmakta, sivil toplum
örgütleri etkisiz kalmaktad›r. Parlamentonun oluflumunda
ço¤unlukla siyasal parti liderleri en önemli belirleyici
olmaktad›r. Siyasal partilerin kendi içlerinde de demokratik
olmayan uygulamalara rastlanmaktad›r. Türkiye'de devlet ile
toplum aras›ndaki i l iflkilerin tutarl›  bir temele
dayand›r›lamamas› da siyasal sistemin iflleyiflini olumsuz
etkilemektedir.

Anayasal Demokrasi

Türkiye'nin siyasal sistemindeki eksiklikleri düzeltebilmesinin
tek yolu demokratikleflmeden geçmektedir. Türkiye kendisine
“anayasal demokrasi” modelini örnek alarak siyasi kurumlar›n›
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Yasall›k ilkesi: Belirli bir otoritenin yasal kurallara ve ifllemlere
göre oluflturulmas› ve bu kurallara göre hareket etmesi
yasall›k ilkesi olarak tan›mlanabilir. Bu ilke meflruiyetin
gerekli ancak yeterli olmayan flartlar›nda biridir. Yönetimlere
“biçimsel” veya “formel” meflruiyet sa¤lar. Bu tür bir
yönetimde, nas›l, niçin ve kimler taraf›ndan yap›ld›klar› ihmal
edilerek, herkes söz konusu kurallara ve düzenlemelere
uymaya ça¤›r›l›r; uymayanlar buna zorlan›r veya cezaland›r›l›r.
Asl›nda burada meflruiyetten ziyade legalizmden söz etmek
daha uygun olur. Pozitif yasalar›n her koflulda meflru olmas›
gerekmedi¤i için, legalizm gayrimeflru yönetimlerin kendilerini
meflrulaflt›rmalar› bak›m›ndan da çok önemli bir ifllev görür.

Hukukun üstünlü¤ü ilkesi: Yasall›k ilkesi kurallara vurgu
yapmas›na ra¤men, hukukun üstünlü¤ü ilkesi eflitlik, genellik
ve evrensel insan haklar› gibi de¤erler temelinde, devletin
yurttafllar üzerinde ve toplumsal gruplar›n birbiri veya bireyler
üzerinde tahakküm kurmas›n› önlemeyi, yurttafllar aras›nda
her türlü ayr›mc›l›¤› ortadan kald›rmay› ve yurttafllar›n
dokunulmaz haklar›n› ve özgürlüklerini güvence alt›na almay›
amaçlar. Mevcut kural ve yasal düzenlemeleri vurgulayan
yasall›k ilkesi, yasalar›n ruhunu gözeten hukukun üstünlü¤ü
ilkesi ile uyumlu oldu¤u sürece meflruiyet kazan›r. Yasall›ktan
ziyade hukukun üstünlü¤ü ilkesi meflruiyetin önemli bir
ö¤esidir.

Demokratik meflruiyet: Hukukun üstünlü¤ü ilkesi belli
ölçülerde yurttafllar›n yönetime r›za veya onay›n› ifade etse
de, ancak ve ancak halk›n yönetime etkin kat›l›m› ile kuvveden
fiile ç›kabilir. Bu koflul sa¤lanmad›kça, hukukun üstünlü¤ü
ilkesi sürdürülebilir olmaktan ç›kar ve yasall›¤a dönüflür.

Türkiye'de Meflruiyet Sorununun Bafll›ca
Kaynaklar›

Türkiye'de siyaset, çat›flmac› bir rota izlemektedir. Kutuplaflma
ve çat›flma bürokraside, ekonomide, etnik gruplar aras›nda,
devlet-din, iktidar-muhalefet iliflkilerinde ve devlet organlar›
aras›nda, siyasal-toplumsal yaflam›n neredeyse tüm
alanlar›nda kendini hissettirmektedir. Bunun bafll›ca kayna¤›
gerçek bir toplum sözleflmesinin flu ana dek baflar›lamam›fl
olmas›d›r. Yeni devletin kurulufl biçimi ve öncelikleri dikkate
al›nmadan böyle bir toplum sözleflmesinin o dönemde ve daha
sonra neden gerçeklefltirilemedi¤ini anlamak kolay
olmayacakt›r. Ayn› flekilde, Türkiye'de yaflanan meflruiyet
sorunlar›n› kavramak için, özellikle tek parti yönetiminde
gerçeklefltirilen siyasal kurumsallaflman›n siyasal ve
toplumsal çat›flmalar›n kronikleflmesinde oynad›¤› rol de
büyük önemi haizdir.

Osmanl› devlet gelene¤i içinde yetiflmifl olan Cumhuriyetin
siyasal-bürokratik eliti yukar›dan modernleflme ve bat›l›laflma
(modernlefltirme ve bat›l›laflt›rma) nosyonuna sahiplerdi;
ancak demokratikleflmeyi içeren bir modernlik kavram›na
vak›f de¤illerdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluflunda hâkim
rol oynayan siyasal ve bürokratik-askeri elitin daha önce
Osmanl› paflalar› olmalar› yeni devletin formunu ve
önceliklerini derinden etkiledi; devlet ulusal güvenlik ve birlik
kavramlar›na ve Gençli¤e Hitabe'de aç›kça vurguland›¤› üzere,
devletin iç ve d›fl düflmanlara karfl› güvenli¤inin sa¤lanmas›
ilkelerine göre dizayn edildi.

Yönetici elit yeni devletin pekifltirilmesine öncelik verdi¤i için,
modern toplumlar›n s›n›f karfl›tl›¤› dâhil, ekonomik, toplumsal,
siyasal ve etnik alanlardaki mevcut veya potansiyel bütün
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farkl›l›k ve çat›flmalar›n› göz ard› etti. Ço¤ulcu toplum yap›s›n›
reddetti ve solidarist mekanizmalara yöneldi. Köylü, esnaf,
iflçi, tüccar, zanaatkâr, memur aras›nda ç›kar farkl›l›¤›
yoktu/olmamal›yd›, tam aksine bütün kesimler ç›kar birlikteli¤i
yapm›flt›/yapmal›yd›. Bu ba¤lamda toplumsal alanda
bireycili¤in, siyasal alanda demokratik ve liberal yönetimin
geliflmesi yerine, güçlü, egemen ve üniter bir devletin
yarat›lmas›na çaba harcand›. Yönetici elitin, devlet ayg›t›n›
toplum mühendisli¤i projeleri do¤rultusunda tekeline alma
ve toplumsal yaflam› halka ra¤men halk için düzenleme ve
yönlendirme tutkusu sosyo-kültürel ve siyasal farkl›l›klar›n
bast›r›lmas›na ve toplumsal hayat›n bütün yönlerinde tekbiçimli
bir yaflam yaratma çabalar›na yol açt›. Bu ise, sivil bir toplumun
oluflumunu ve demokratik kurumsallaflmay› hayli k›s›tlad›.
Bu süreçte, ço¤unlukla neo-patrimonyal mekanizmalara da
baflvuruldu.

Cumhuriyetin ilk y›llar›nda ve tek parti yönetiminde yukar›dan
afla¤›ya do¤ru uygulanan pozitivist ve elitist projeler k›smen
baflar› sa¤lam›fl, ancak devlet ve yurttafl aras›nda güçlü ve
karfl›l›kl› bir iliflki kurulamam›flt›r. Devletin misyonuna uygun
“vatandafl” yarat›lmaya çal›fl›lm›fl; ancak “vatandafl”›n nas›l
bir devlet istedi¤i sorusu ihmal edilmifltir. Bu çerçevede,
hukuk da legalist bir ba¤lamda yorumlanm›fl ve hukukun
üstünlü¤ü ilkesi geliflme olana¤› bulamam›flt›r. Örne¤in Afet
‹nan'›n kaleme ald›¤› Vatandafl ‹çin Medeni Bilgiler'in
“vatandafla karfl› devletin vazifeleri” bafll›¤› alt›ndaki flu görüfle
yer verilmifltir: “Devlet, asayifli temin etmek için, memleketi
müdafaa etmek için s›hhati yerinde, gürbüz ve anlay›fllar›,
milli hisleri, vatan muhabbetleri yüksek vatandafllar ister…
Devlet, bütün vatandafllar›n, devletin kanunlar›n› anlay›p
onlara riayet lüzumunu takdir etmelerini, memleketin asayifli

ve müdafaas› için ehemmiyetli görür.” Yurttafllardan devletin
kanunlar›n› anlay›p ona uymalar› beklenmesine ra¤men,
yurttafllar›n yasa yap›m›na kat›l›m› ve yap›lan yasalara onay
vermesi tart›flma d›fl›nda b›rak›lm›flt›r. “Hürriyet” bafll›kl›
bölümde ise dönemin organizmac› toplum görüflü ve hukuk
anlay›fl› daha belirgin biçimde ortaya konmufltur.

Sonuçta, yönetici elit güçlü bir toplum ve devlet öngörmesine
ra¤men, ideoloji ve uygulamada pozitivist, elitist ve d›fllay›c›
bir tutum benimsemifl; güçlü yönetimin ancak demokratik
meflruiyetle mümkün olabilece¤ini göz ard› etmifltir.

Samuel Huntington'a göre, “d›fllay›c› tek-parti sistemleri
baflar›s›z olduklar›nda de¤iflirler” bu aç›dan II. Dünya Savafl›
sonras› d›fl bask›lar sonucunda yönetici elit siyasal sistemdeki
tekelini kald›rmaya ve demokratikleflmeye zorland›. Askeri-
sivil bürokrasi ve tek parti rejimdeki bir de¤iflikli¤in kendi
pozisyonlar›n› ve reformlar› etkilemeyece¤ini düflünüyordu.
Dolay›s›yla, ‹lkay Sunar'›n belirtti¤i üzere, “Demokrasiye geçifl
[...] bir dizi anlaflma üzerine kuruldu: koruyucu elit Kemalizm'in
ideolojik özüne sadakat karfl›l›¤›nda parti liderlerinin hareket
edebilecekleri bir alana izin verdi...”.

Bu anlaflma Türkiye'de siyasal parti sisteminin ve parti
rekabetinin s›n›rlar›n› gösterdi¤i gibi, ordunun siyasete
müdahale nedenlerini de aç›klamaktad›r; anlaflmaya var›ld›,
ancak bu gerçek bir uzlaflma olmaktan hayli uzakt›.

Demokrasiye geçiflten sonra, bafll›ca mesele bir yandan siyasal
rejimi ve önceliklerini korumak, di¤er yandan da siyasal destek
ve oy kazanmak flekline dönüfltü. Böylece, Türk siyasal
hayat›nda merkez-çevre çat›flmalar› çok partili sisteme
geçildikten sonra da sürmüfltür. Merkez veya yönetici elit,



108

‹Ç S‹YASET

çevrenin siyasal yaflamda ve kamusal alanda etkin rol alma
talebini sürekli bir tehdit olarak alg›lam›fl ve yaln›zca kendisine
ait gördü¤ü kamusal alan› koruma refleksi ile hareket etmifltir.

Sonuç olarak, bir zamanlar kimi akademisyenler tek-parti
yönetimi alt›nda gerçeklefltirilen siyasal kurumsallaflmay›
demokratik siyasete geçifli kolaylaflt›r›c› bir faktör olarak
de¤erlendirmifllerdi. Ancak flimdi daha yak›ndan görüyoruz
ki, bu flekilde bir kurumsallaflma geçifl sonras›n› da etkileyecek
flekilde demokrasinin kurumsallaflmas›n› engelleyici veya
zay›flat›c› bir rol oynam›flt›r.

Günümüzde çok-partili sistem içinde birçok parti yer
almaktad›r; ancak bu partiler tek-parti siyasetini ve anlay›fl›n›
sürdürmektedirler. Siyasal partilerde parti-içi muhalefet
oldukça zay›ft›r ve birkaç istisna d›fl›nda “kurucu lider ölünceye
kadar konumunu terk etmemektedir”; “biz-onlar”, “modern-
geleneksel”, “laik-dindar”, “Türk-Kürt”, “vatansever-vatan
haini” gibi karfl›tl›klar ba¤lam›nda siyaset sürdürülmektedir.
Siyasal partiler birbirlerine tahammül edememektedir:

Proje Üretemeyen Siyasi Partiler

Günümüzde çok partili sistem içinde birçok parti yer
almaktad›r; ancak bu partiler tek parti siyasetini ve anlay›fl›n›
sürdürmektedirler. Siyasal partilerde parti içi muhalefet
oldukça zay›ft›r ve birkaç istisna d›fl›nda “kurucu lider çok
uzun y›llar konumunu terk etmemektedir. Ayr›ca siyasi
partilerimiz ülke sorunlar›na yönelik projeler üretmek yerine
günlük k›s›r çekiflme ve tart›flmalara çok zaman ay›rmakta,
stratejik bir vizyon ortaya konulamamaktad›r.

Türkiye'nin Siyasal Kültür Ortam›

“Ülkemizde nas›l bir siyasal kültür ortam› var?” diye
bakt›¤›m›zda karfl›m›za evrensel de¤erlerden uzak, uzlaflmac›
de¤il çat›flmac›, merkeziyetci, farkl›l›klara tahammül
edemeyen ve seçkincilik anlay›fl›na sahip bir yap› ç›kmaktad›r.
Siyasal kültürümüz kendine has özellikleri nedeniyle evrensel
demokratik de¤erler ile iliflki kurmakta zorlanmaktad›r.

Siyasal Kültürümüzün Eksikleri

* Toplumumuz  kendi içinde yeterince farkl›laflmam›flt›r.
Herkes kiflili¤ini topluluk içinde buldu¤u, topluluk d›fl›nda
alg›layamad›¤› bir bütün olarak görmektedir. Bu durum da
siyaset alan›n› yak›ndan etkilemektedir. Farkl›laflman›n ifadesi
güçleflmekte, farkl›laflman›n dile getirilmesi bölücü bir eylem
olarak de¤erlendirilmektedir. Düflünce üzerine s›n›r koyma
e¤ilimleri de artmaktad›r.

* Toplumumuz ortalamadan sapan davran›fl ve görüfllere
karfl› hoflgörülü de¤ildir, bunlar› kolayl›kla toplumun d›fl›na
itmektedir.

* Siyasal kültürümüz bireysellikten çok toplumsall›¤a önem
vermekte, toplumun bireyin önünde oldu¤u kabul edilmektedir.

* Toplumsal hayat›n bütün alanlar› siyasetle ilgili görüldü¤ü
için ülkemizde siyasetin müdahale alan› çok genifllemifltir.
Toplumda siyasetin s›n›r› da belli de¤ildir. Vatandafl her türlü
iste¤inin devlet taraf›ndan karfl›lanmas›n› beklemektedir. Bu
davran›fl beraberinde her fleyin siyaset arac›¤›yla elde
edilebilece¤i düflüncesini de getirmektedir. Bu da ülkemizde
demokrasinin iflleyiflini zorlaflt›rmaktad›r.
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* Siyasal kültürümüzde uzlaflma de¤il, çat›flma ön plana
ç›kmaktad›r. Toplumsal anlay›fllar›m›zdan ödün vermek bir
zaaf belirtisi olarak görülmektedir. Uzlaflma rejimi olarak
tan›mlanan demokrasiyle, uzlaflmac› olmayan kültür aras›nda
sürekli bir gerilim yaflanmaktad›r.

* Siyasal kültürümüzdeki “siyasal seçkincilik” anlay›fl› da
mutlaka alt› çizilmesi gereken bir unsurdur. Bu anlay›fla sahip
kifliler, toplumu ve bireyi ikinci plana itmektedir.

Türkiye'de Siyasal Partilerin Yap›s›

Türkiye'de parti sistemi, sosyal bölünmeler ve çat›flmalardan
çok geleneksel olarak lider kontrolü alt›nda flekillenmifltir.
Türkiye'de yaflanan demokrasi d›fl› müdahaleler siyasal
partileri olumsuz etkilemifl, partiler kal›c› ve istikrarl› bir
taban oluflturma f›rsat› bulamam›fllard›r. ‹stikrarl› bir siyasal
taban oluflturamayan partiler, kurum kültürlerini de
gelifltirememifllerdir. Türkiye'de kimi dönemlerde yasakç› bir

siyaset anlay›fl›n›n egemen olmas›, siyasal hayat› düzenleyen
yasalar›n pek çok yasak içermesi, siyasal partileri de do¤rudan
etkilemifl, partiler yasaklarla mücadele etmekten yorgun
düflmüfllerdir.

Siyasi Partiler Kanunu

Toplumsal farkl›laflman›n ürünü olan partiler ülkemizde ne
yaz›k ki bu farkl›l›klar›n› ortaya koyacak zemin ve imkan
bulmakta zorluk çekmektedir. Bunda Siyasi Partiler
Kanunu'nun partilerin tek tip örgütlenmesini öngörmesinin
de büyük pay› vard›r. Parti örgütleri patronaj oluflturulmas›
ve da¤›t›m› temelinde çal›flmakta, parti içi demokrasinin
iflletilmesi yerine k›s›tl› bir seçkinci grup, parti çal›flmalar›n›n
her aflamas›nda a¤›rl›kl› rol oynamaktad›r.

Kuvvetler Ayr›l›¤› ‹lkesi

“Kuvvetler ayr›l›¤› ilkesi” demokratik ülkelerin vazgeçilmez
unsurlar›n›n bafl›nda gelmektedir. Yasama, yürütme ve yarg›
erklerinin kendi sorumluluklar›n› yerine getirmeleri ve
anayasan›n kendilerine verdi¤i yetki çerçevesinde hareket
etmeleri kadar, bu üç önemli erkin eflgüdüm halinde çal›flmas›
da büyük önem tafl›maktad›r. Ülkemizin demokratikleflme ve
kalk›nma çabalar›na; yarg›, yürütme ve yasama erklerinin
uyumlu çal›flmas›n›n olumlu yans›malar›n›n olaca¤›
de¤erlendirilmektedir
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4- Türkiye'de Siyasetin Sorunlar›n›n
Çözümü ‹le ‹lgili Öneriler

A. Türk Siyasal Sisteminin Meflruiyet
Sorunu ‹le ‹lgili Öneriler

- Siyasal tarihimize damgas›n› vuran ve kendini çok farkl›
biçimlerde d›fla vuran sorunlar, meflruiyet krizinin
semptomlar›d›r. Meflruiyet krizinin çözülmesi ile toplumsal
bar›fl sa¤lanabilir, tüm yurttafllar›n mutlulu¤unu amaçlayan
ortak bir kamusal alan tüm yurttafllar›n kat›l›m› ve onay› ile
mümkün olabilir. Hiç kuflkusuz, bireylerin ahlakî ve siyasi
bak›mlardan gerçekten eflit görüldü¤ü, tüm yurttafllar›n karar
alma süreçlerine etkin olarak kat›ld›¤›, görüfllerini özgürce
paylaflt›¤› ve kamusal alanda uygulanacak karar ve ifllemlerde
yurttafllar›n r›za ve onay›n›n arand›¤› ölçüde demokratik
meflruiyet artacakt›r.

- Temsili demokrasi özellikle yurttafl› seçmene indirgeyerek
s›n›rl› ve biçimsel bir meflruiyet sa¤lamaktad›r. Temsili
demokrasinin krizleri siyasal kat›l›m› art›racak yöntem ve
mekanizmalar gelifltirilerek afl›labilir. Bu çerçevede, özellikle
s›n›rs›z temsil ilkesi yerine, emredici vekâlet ve temsilcilerin
geri ça¤r›lmas› (azledilmesi) yöntemi uygulanarak,
temsilcilerin parti yöneticilerine ba¤›ml›l›¤› azalt›labilir ve
halk›n inisiyatif kullanmas› sa¤lanabilir. Ayr›ca, özellikle
seçilme hakk›n›n kuvveden fiile geçebilmesi bak›m›ndan
seçimle gelinen pozisyonlarda f›rsat eflitli¤ini sa¤layacak
düzenlemeler yap›lmal›d›r.

- Kültürel ve toplumsal farkl›l›klar tehdit olarak alg›lanmak
yerine, ço¤ulcu, demokratik ve evrensel bir zeminde bir arada

yaflamalar› sa¤land›¤› ölçüde siyasal meflruiyet de
güçlenecektir. Bu ise, gerçek bir uzlafl› ve toplumsal
sözleflmeyi gerektirmektedir.

- Anayasa ve yasa yap›m süreçlerinde öncelikle yöntem
üzerinde uzlafl›lmas› bir gerekliliktir. Anayasa ve yasa
yap›m›nda öncelikle tüm yurttafllar›n onay verdi¤i konulardan
bafllanmas› çat›flma yerine uzlaflma zeminini güçlendirir.
Dolay›s›yla, uzlaflmac› bir zeminde farkl› taleplerin dile
getirilmesi ve sayg› görmesi mümkün olabilecektir.

B. Siyasal Sistem ‹le ‹lgili Öneriler

-Türkiye'de hukuk devleti ile uyumlu demokrasi bir amaç
olarak kabul edilecekse, hedef, yarg› ba¤›ms›zl›¤› ve
güvencesini sa¤lamlaflt›rmak, yasaman›n denetimini daha
etkin hale getirmek, ç›kar gruplar›n›n örgütlenme ve
çal›flmas›n› liberallefltirmek, medya ve bas›n›n haber alma
ve iletiflimini etkin hale getirmek olmal›d›r. Burada do¤abilecek
olan dengesizlik ve afl›r›l›klar›, bu kurum ve süreçlerin birbirini
denetlemesi ve hepsinden önemlisi tüm bu kurumlar›n
seçmenin gösterece¤i duyarl›l›klarla denetim
alt›nda tutulabilece¤ini kabul etmek gerekir.

-Hiçbir demokratik rejim mükemmel de¤ildir. Ancak, Türkiye
için parlamenter rejim en düflük maliyeti olan demokratik
rejim uygulamas›d›r. Bunu içsellefltirip, hukuk devleti ilkesini
de benimseyerek uygulamak Türkiye'nin sayg›n bir demokrasi
olmas› için her zaman yeterli olacakt›r. Uygulanacak olan
parlamenter rejimin içeri¤inin ço¤unlukçu mu, yoksa ço¤ulcu
mu olaca¤› bir ulusal ve siyasal tercihtir. Bunu her yurttafl ve
her siyasal seçkin kendi ak›l süzgecinden, vicdan› ve
de¤erlerinin süzgecinden geçirerek yapmal›d›r.
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-‹ster ço¤unlukçu, ister ço¤ulcu parlamenter rejim uygulamas›
olsun, her ikisinde de esas olan hukuk devletinin lafz› ve
ruhuyla hayata geçirilebilmesinin baflar›lmas›d›r. Türkiye'nin
demokratik rejimdeki Aflil topu¤u hukuk devletidir. Bu konuda
yeni bir ulusal uzlafl› ve irade hayata geçirilemedi¤i, siyasal
kültürümüzdeki farkl›l›klara tahammülsüzlük e¤ilimi
törpülenemedi¤i sürece demokrasinin yerleflmesi mümkün
olmayacakt›r.

C. Siyasal Parti Sistemi ‹le ‹lgili Öneriler

-Türkiye'de siyasal parti sisteminin demokratik bir yap›ya
kavuflturulabilmesi için yeni bafltan yap›land›r›lmal›, düflünce,
inanç, ifade ve örgütlenme özgürlü¤ü önündeki tüm engeller
kald›r›lmal›d›r.

-Siyasi Partiler Kanunu yasaklardan ar›nd›r›lmal›, partiler
tüzüklerinde yaz›ld›¤› gibi örgütlenebilmelidir. Herkes siyaset
yapabilmeli,  istedi¤i siyasi partiye üye olabilmelidir.
-Üyeler örgütteki tüm çal›flmalara ve seçimlere eflitçe
kat›labilme olanaklar›na sahip olmal›, yönetim organlar› belirli
sürelerle düzenli olarak yenilenmeli ve üyelerce etkin biçimde
denetlenebilmelidir.

- Demokrasiyi, parti içinde de ülkede de etkin k›lmak için yeni
bir yönetim anlay›fl›na ve yönetim yap›s›na ihtiyaç vard›r. Yeni
yönetim anlay›fl›; halka güvenen, insanlar›n kendi çözümlerini
üretecek yetkinlikte oldu¤unu kabul eden, sivil topluma dayal›
kat›l›mc› demokrasiyi egemen k›lmak isteyen, yerinden
demokratik yönetime a¤›rl›k veren bir anlay›fl olmal›d›r

D. Kalk›nm›fl Demokratik bir Türkiye ‹çin
Öneriler

-Temel hak ve Özgürlüklerin S›n›rlar› geniflletilmelidir.

- Seçim sistemi gözden geçirilmeli, temsilde adaleti sa¤layacak
bir seçim sistemi uygulamaya geçirilmelidir.

-Siyasal kültürümüzün çat›flmac› yönleri azalt›lmal›, uzlaflmac›
ve iflbirli¤ine aç›k yönleri gelifltirilmelidir.
-Siyasi partilerin sorunlar› çözülmeli, ülkemizi küresel süreçte
baflar›l› k›lacak stratejik vizyonu ortaya koyabilmelerine imkan
tan›nmal›d›r.

-Siyaset bir kamu hizmeti olarak görülmeli, rant arac›
olmaktan ç›kart›lmal›d›r.

- Toplumda farkl›l›klara tahammülün s›n›rlar› geniflletilmeli,
toplumsal hoflgörü ve uzlaflma yönündeki çabalar art›r›lmal›d›r.

- Kad›n- erkek eflitsizli¤i konusu ciddi olarak ele al›nmal›;
kad›n haklar› konusundaki eksiklikler bir an önce giderilmeli,
kad›nlar›n ülkemizin kalk›nmas›na, geliflmesine,
demokratikleflmesine yapacaklar› katk›n›n oran› art›r›lmal›d›r.

- Demokratikleflmenin önündeki tüm engeller kald›r›lmal›;
Türkiye'nin bölgesinin en güçlü ülkesi, uluslar aras› arenada
da küresel aktör olmas›n›n yolunun demokratik bir kimli¤e
kavuflmaktan geçti¤i unutulmamal›d›r.

- Son olarak, Siyaset kurumu sorun üreten de¤il, sorun çözen
bir niteli¤e kavuflturulmal›d›r. Bu yap›ld›¤› takdirde halk›n
siyaset kurumuna güveni artacak, siyasi partilerin ve
siyasetçilerin itibar› yükselecek, Milli iradenin tesis edilmesi
sa¤lanacakt›r.
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5-  2023 ‹çin Siyasal Sistem Perspektifi

- Genelde Türkiye'nin gelece¤ine özelde ise 2023 stratejik
vziyonuna dönük bir projeksiyon gelifltirmek aç›s›ndan temel
mevcut siyasal sistemi ve toplumsal yap›y› belirleyici faktörler
olarak dört önemli de¤iflken göze çarpmaktad›r. Bu
de¤iflkenler; 1. Nüfus, demografik faktör, 2. Din, 3. Kimlikler,
etnik vs. ve 4. Ekonomidir. Her bir faktörün ne yönde geliflme
gösterece¤inin ve di¤erlerini nas›l etkileyece¤inin özellikle
birbirleriyle karfl›l›kl› iliflkileri aç›s›ndan son derece önemli
oldu¤unun alt›n› çizilmesi gerekmektedir. Türkiye'nin zay›f
noktalar›n›n yine bu temel de¤iflkenler aras›ndaki iliflkiden,
örne¤in dini ve etnik kimliklerin politize edilmesi gibi, ortaya
ç›kabilece¤i gibi, bu dört temel de¤iflkene olumlu yönde
müdahalenin toplumsal yap›y› daha iyi noktalara,
tafl›yabilece¤inin, dolay›s›yla da siyasal sistemi daha güçlü
hale getirece¤inin üzerinde önemle durulmas› gerekir.

- Siyasal sistem aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, Türkiye'nin
sorunlar›n›n iki noktada topland›¤› görülmektedir. Bunlar›n
birincisi, özellikle demokrasi kurumunun do¤ru flekilde
ifllememesinden kaynaklanmakta olan demokrasi
anlay›fl›ndaki problemlerdir. ‹kincisi ise kimlik sorunudur ve
Türkiye'nin henüz kimli¤ini tam olarak oturtamam›fl bir ülke
olmas›n›n ileriye dönük projeksiyonlar yapabilmenin ve vizyon
gelifltirmenin önündeki en temel problemler oldu¤u
görülmektedir.

- Tükkiye'nin 2023 stratejik vizyonuna dair gelifltirilecek olan
perspektif penceresinden bak›ld›¤›nda öncelikle rejim
aç›s›ndan görülen temel problemlerden birisinin 'seçmen'de
yatt›¤› kan›s›d›r. Bu noktadan hareketle, demokrasi aç›s›ndan

ciddi bir çözümlemeye gidebilmenin ve demokrasiyi daha da
sa¤l›kl› hale getirebilmenin birincil önceli¤i seçmenler
üzerinden hareket etme gereklili¤idir. Seçmenler özelinde
yap›labilecek olan her türlü iyilefltirme demokrasinin sa¤l›kl›
geliflimi aç›s›ndan hayati öneme sahiptir.

- Bir di¤er önemli husus demokrasi maskesi alt›nda diktatörlük
ve benzeri anti demokratik rejimlerin kurulabilme
potansiyelidir ve bu nokta üzerinde önemle durulmal›d›r.
Özellikle Türkiye'ye komflu olan baz› Do¤u Avrupa ülkeleri ve
Rusya gibi örneklerdeki uygulamalar olmas› gereken
demokrasi bilincinin eksikli¤inin neler yaratabilece¤ini gözler
önüne sermektedir.

- 1982 Anayasas›'n›n öngördü¤ü siyasal rejim içerisinde
ilerlemekte olan fakat bir taraftan da 82 Anayasas›n›n mevcut
prati¤e çözüm üretememesinin yaratt›¤› problemlerin, anayasa
üzerinde yap›lan iyilefltirmelerin yeterli olmamas› yüzünden,
üstesinden gelmeye çal›flan Türkiye'de yasal düzenlemeler
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ile pratik uygulamalar aras›nda ciddi farkl›l›klar görülmektedir.
Bugün Türkiye, güçlü yürütme beklentisine sahip bir toplumsal
tabanla birlikte yar› baflkanl›k sistemine do¤ru gitmektedir
fakat mevcut anayasa gerek biçimsel gerekse de içerik olarak
böyle bir yap›ya uygun de¤ildir. 2023 vizyonuna paralel, iyi bir
toplum imgesi alt›nda anayasa de¤ifliklikleri yap›l›rken dikkat
edilmesi gereken husus, rejim modellerinden (baflkanl›k, yar›
baflkanl›k, parlamenter sistem gibi) hangisinin tercih
edilece¤ine, toplumsal yap›yla uygunluk durumu göz önünde
tutularak, karar verilmesidir. Bu tip yap›sal de¤iflikliklere
gidilirken hareket edilmesi gereken nokta ise, nas›l bir
demokrasi beklentisi içerisinde olundu¤udur. Önceli¤in, bireyin
özgürlü¤üne mi yoksa kamusal istikrara m› verilece¤ine karar
verilmesi gerekmektedir.

- Gerek dünyada gerekse de Türkiye'de son on y›lda hem
entelektüel hem de ideolojik aç›dan bir boflluk yafland›¤›na,
insanl›¤›n medeniyet olabilmesi için her bir medeniyetin
düflünsel temeller üzerine infla edilmesine, bunun öneminin
de siyasal sistemlerin bu düflünsel temeller üzerine oturmakta
oldu¤una dikkat edilmesi gerekir. Bu anlamda etnik ve dini
faktörlerin, önümüzdeki 10-20 y›lda teknolojinin gelece¤i ile
birlikte düflünüldü¤ünde, siyasal sistemlerin ve toplumlar›n
genel çerçevesini çizme noktas›nda etkin olaca¤› kuflkusuzdur.

- Yine 2023 vizyonuna paralel bir düzlemde ele al›nmas›
gereken bir di¤er husus, her türlü ideoloji ve kavram›n post
ekini alarak bir sonraki aflamaya geçti¤i fleklinde yorumlanan
bir ça¤da belki de de¤iflmeden kalmay› baflarabilen tek kavram
olan temel insan haklar› ve özgürlüklerine daha s›k› sar›l›nmas›
ve böyle bir perspektiften hareket etme gereklili¤idir. Bu
anlamda gelifltirilebilecek olan somut öneriler, temel insan
haklar› ve özgürlüklerinin s›n›rlar›n›n geniflletilmesi, mevcut
geleneksel muhafazakar siyaset anlay›fl›n›n özellikle bu konuda
kendini elefltiriye tutarak yenilemesi gereklili¤idir. Siyaseti
organize etmek için temel ve somut sorunun anayasa sorunu
oldu¤u noktas›ndan hareket edersek, kendimizi nerede
görmek istiyorsak ona göre hareket etmemiz, ileriye dönük
planlamalar› anayasal bir vizyon perspektifi do¤rultusunda
yapmam›z gerekmektedir.

- Bu noktada en önemli meselenin dinin kimlikler üzerindeki
etkisinden kaynakland›¤› düflünülürse ileriye dönük
modellemeler yapabilmek için özellikle sahaya inilmesi
gereklidir ve 2023 için sokaktaki adam›n kim oldu¤unun iyi
bilinmesi gerekti¤ine ve yönetim sisteminin do¤ru flekilde
ifllemesi için devlet örgütlenmesinin do¤ru flekilde yap›lmas›
zorunlulu¤una önem verilmelidir.
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- 2023 vizyonu için dikkat edilmesi gereken di¤er bir husus,
dünya konjonktüründe yaflanan yap›sal de¤iflimlerin yaratt›¤›
kültürel çeflitlilik ve göç konusudur. 2023'de Türkiye'nin sahip
olunaca¤› düflünülen daha da çeflitlenmifl bir kültürel yap›n›n
iyi yönetilebilmesi için farkl›l›klar ile birlikte yaflayabilmenin
ve çok kültürlülü¤ün kabul edilmesine ihtiyaç duyulmaktad›r.
Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken, çok kültürcü bir
yaklafl ›m yer ine 'kül türleraras› l ›k '  kavram›n›n
yerlefltirilmesidir. Çok kültürcü ideolojinin, az›nl›klara ciddi
bir özgürlük alan› tan›mas›na ra¤men, gerek ekonomik
gerekse de sosyal aç›dan dezavantajl› konumda kalmalar›
yüzünden elefltirilmesi bu yeni yaklafl›m› daha da
güçlendirmektedir. Türkiye'nin mevcut demografik yap›s›
itibariyle günümüzde yaflanmakta olan toplumsal problemlerin
2023 Türkiyesi'nde çok daha ciddi sorunlar yaratabilme
potansiyelinin dikkat al›nmas› ve toplumsal bar›fl›n do¤ru
yönde temini ve istikrar›n›n sa¤lanmas› için çal›fl›lmas›
gerekmektedir. Bu ba¤lamda sorulmas› gereken ilk soru,
2023 Türkiyesi için en temel ortak de¤er olarak neyin kabul
edilece¤i ve bu de¤erin benimsenmesi yada güçlendirilmesi
için neler yap›lmas› gereklili¤idir.

- Bir di¤er önemli nokta, siyasal parti yap›s› ve seçim
sistemlerinin problemleridir. Bu alanlardaki, geçmiflten
günümüze tafl›nan yap›n›n problemli yanlar›n›n afl›labilmesi
için bir dizi somut öneriler getirilebilir, bunlar›n aras›nda
mevcut seçim sisteminin sorunlar›na çözüm bulabilmek ad›na,
do¤ru ve gerçekten istenilen hatta genç ve yetenekli adaylar›n
seçim flanslar›n› art›rmak için dar bölge seçim sistemi gibi
alternatif uygulamalara geçilmesi, s›n›rs›z vekalet yerine
emredici vekalet, geri ça¤›rma gibi sistemlerin uygulamaya
geçilmesi, siyasal partilerdeki delege yap›s›ndan kaynaklanan
problemleri çözmeye yönelik yasal düzenlemelerin yap›lmas›,

siyasetin finansman› konusundaki güvensizlikleri ortadan
kald›rabilecek do¤ru bir kay›t sisteminin hayata geçirilmesi,
milletvekili dokunulmazl›¤›n›n, kürsü dokunulmazl›¤› gibi
s›n›rlamalarla daralt›larak daha meflru bir konuma tafl›nmas›
ve medya siyaset iliflkilerinin yeniden düzenlenerek kontrol
alt›na al›nmas› gibi bir dizi çözüm önerisi say›labilir.

- Önümüzdeki dönemde siyasal rejim aç›s›ndan tart›fl›lmakta
olan en önemli problem, insanlar›n kafalar›ndaki temel sorun
olan ''Türkiye'deki üniter yap› çözülür mü?'' olaca¤› gibi
gözükmektedir. Bu anlamda ciddi bir meflruiyet sorunu olan
ve siyasal düzende, anayasa aç›s›ndan çok temel bir mesele
olan kimin, nerede, ne zaman, ne flekilde yetki vermifl oldu¤u
bilincine dikkat çekilmesi gerekmektedir. Türk pragmatizminin
her zaman için sonuçlar üzerine odakland›¤›, nedenlere do¤ru
bir flekilde vurgu yap›lmad›¤› göz önüne al›nd›¤›nda, siyasetin
kendi tan›m›n›n bafltan sakat bir flekilde yap›lm›fl oldu¤u
flekilde yorumlanmaktad›r. Toplumsal bar›fl›n sa¤lanabilmesi
için farkl›l›klar, savafl ve çat›flma yerine, hepimizde ortak olan
fleyden, uzlafl› ve bar›fltan hareket ederek bir toplum hayal
etmemizin yerinde olaca¤›n›n alt›n›n çizilmesi gerekmektedir.
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II. TÜRK‹YE'N‹N  “ANAYASA” SORUNU VE
ÖNER‹LER

Anayasa, hukuk kurallar› hiyerarflisinin tepesinde yer alan
üstün yaz›l› hukuk kural›d›r. Hukuksal bir düzende hiçbir yaz›l›
hukuk kural› anayasaya ayk›r› olamaz. Buradan da anlafl›laca¤›
üzere anayasa, devlete ve dolay›s›yla hukuksal düzene; ve
giderek hayat›n kendisine rengini, kokusunu veren temel bir
hukuksal metindir.

Anayasalar›n belli bafll› üç temel fonksiyonu vard›r:

- ‹lk olarak anayasalar, genel esaslar bölümünde devlet
iktidar›n›n kim ya da ne oldu¤una iliflkin tan›mlamalar üretirler.
- ‹kinci olarak anayasalar, bireylerin sahip oldu¤u temel hak
ve hürriyetlere yaz›l›-normatif bir dayanak sa¤lamakla
bireylerin hak ve hürriyetlerini devlet iktidar›na karfl› güvence
alt›na al›rlar.

- Üçüncü olarak ise anayasalar, devlet iktidar›n›n (yasama-
TBMM, yürütme-Cumhurbaflkan› ve Bakanlar Kurulu, yarg›-
ba¤›ms›z mahkemeler) nas›l örgütlenece¤ini ve nas›l
kullan›laca¤›n› belirlerler.

Türkiye, 1982 Anayasas›'n›n yürürlü¤e girdi¤i tarihten bugüne
kronikleflmifl bir “anayasa sorunu” ile yüz yüzedir.  Bu sorun,
kimi zaman “yeni ve sivil bir anayasa” talebi; kimi zaman ise
kapsaml› bir anayasa de¤iflikli¤i tart›flmas› içerisinde kendisini
tekrarlar. 1982 Anayasas› yürürlü¤e girdi¤i tarihten bugüne
tam on befl kez de¤ifltirilmifl ve anayasa hükümlerinin
neredeyse üçte biri yap›lan de¤iflikliklerden etkilenmifltir. Ne
var ki söz konusu de¤ifliklikler, Türkiye'nin anayasa sorununu

her defas›nda daha da kronik hale getirmifltir.
Bugün gelinen noktada ve 2023 Vizyonu içerisinde siyasi
iktidar›n önünde iki farkl› seçenek bulunmaktad›r:

- Bütünüyle “yeni” ve “sivil” bir anayasan›n haz›rlanmas›
ya da

- ivedilikle ve oldukça kapsaml› bir biçimde 1982
Anayasas›'n›n demokratik hukuk devleti ve parlamenter
rejim ile çeliflen hükümlerinin de¤ifltirilmesi.

1) YEN‹ B‹R ANAYASA” MI?  YOKSA
“ANAYASA DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹” M‹?

“Yeni” Bir Anayasa?

Türkiye'nin siyasal gelifliminin kendisine özgü çizgisinin sonucu
olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir anayasas›, milletin
hür iradesiyle seçti¤i gerçek temsilcilerinden oluflan
meclisler taraf›ndan, bir tart›flma ve uzlaflma sürecinin
ürünü olarak kabul edilmifl de¤ildir. Bu durum, anayasalar
bak›m›ndan demokratik meflruluk sorunlar› yaratm›fl ve
sonuçta gerek 1924, gerek 1961 Anayasalar› uzun ömürlü
olamam›fllard›r.

Her ikisi de askeri darbe sonras› kaleme al›nan 1961 ve 82
Anayasalar›n›n karfl›laflt›r›lmas› da bu temay› bütün
ç›plakl›¤›yla göz önüne serecek niteliktedir. 1961 Anayasas›
1960 ihtilali sonras› oluflturulan bir “Kurucu Meclis” taraf›ndan
yaz›lm›flt›r. Kurucu Meclis’in birinci bilefleni darbeyi
gerçeklefltiren askerlerin oluflturdu¤u “Milli Birlik Komitesi”
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idi; ikinci bilefleni ise nispeten temsili bir niteli¤e sahip olan
“Temsilciler Meclisi”. Temsilciler Meclisi, kapat›lan Demokrat
Parti d›fl›nda siyasi partilerden, çeflitli dernek ve sivil toplum
örgütlenmelerinden temsilcilerin yer ald›¤› nispeten
demokratik bir yap›lanmayd›. Anayasan›n yap›m sürecinde
Milli Birlik Komitesi ile Temsilciler Meclisi aras›nda hiyerarflik
de¤il ama eflitlik temelinde bir iliflki vard›. Bu süreçte yap›lan
1961 Anayasas› referandumda halk taraf›ndan kabul edilerek
yürürlü¤e girdi.

1982 Anayasas›’n›n yap›m süreci daha da anti-demokratiktir.
Anayasay› yazan kurucu meclisin birinci kanad› olan Milli
Güvenlik Konseyi (MGK), darbeyi gerçeklefltiren Genelkurmay
Baflkan› ve kuvvet komutanlar›ndan oluflmufltur. Kurucu
Meclisin ikinci bilefleni olan “Dan›flma Meclisi”nin ise 160
üyesi vard›r. Bu üyelerden 120'si il valilerinin önerdikleri

isimler aras›ndan MGK taraf›ndan seçilmifltir; geriye kalan
40 üye ise yine do¤rudan do¤ruya MGK taraf›ndan
belirlenmifltir. fiu halde kurucu meclisin sivil kanad› olan
Dan›flma Meclisi'nde gerçekten sivil üyeler yer almamaktad›r.
Dan›flma Meclisi üyesi olabilmenin bir koflulu da 11 Eylül 1980
tarihi itibariyle hiçbir siyasi partiye üye olmam›fl olmakt›r.
1982 Anayasas› tamamen sivil toplumdan kopuk ve
partisizlefltirilmifl bir mekânda yaz›lm›flt›r. Dahas› MGK ile
Dan›flma Meclisi aras›nda MGK'n›n üstün oldu¤u hiyerarflik
bir iliflki mevcuttur. Yine bu anayasan›n referanduma
sunulmas› öncesinde hiçbir müzakere ve politik tart›flma
ortam› aç›lmam›flt›r.

Ola¤anüstü flartlar›n ürünü olan ve ola¤and›fl› yöntemlerle
yap›lan 1982 Anayasas›, yap›ld›¤› günden beri ciddî elefltirilere
ve de¤ifliklik önerilerine konu olmufltur. Nitekim bu Anayasa,
en kapsaml›lar› 1995, 2001 ve 2004 de¤ifliklikleri olmak üzere,
bugüne kadar on befl kez de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r. Bu
de¤ifliklikler, demokratikleflme yönünde önemli ve olumlu
ad›mlar olmakla birlikte, 1982 Anayasas›’na hâkim olan otoriter
ve devletçi felsefenin izlerinin tümüyle silebilmifl de¤ildir.

1982 Anayasas› bir bütün olarak de¤erlendirildi¤inde, bu
Anayasan›n bireyi devletin üstün otoritesi karfl›s›nda
korumaktan çok, devleti birey ve onun anayasal hürriyetleri
karfl›s›nda korumaya odakland›¤› görülmektedir. Oysa, 18.
yüzy›ldan bu yana anayasac›l›¤›n as›l amac›, devlet otoritesini
s›n›rlamak, bireyi ve onun hürriyetlerini bu otorite karfl›s›nda
korumakt›r. Bu nedenle, birey odakl› demokratik ruha sahip
yeni bir anayasan›n yap›lmas› büyük bir önem tafl›maktad›r.
1982 Anayasas›’n›n gündelik zorlamalar›n sonucu olarak parça
parça de¤ifltirilmesi yerine, sivil, demokratik, insan haklar›n›
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evrensel standartlara ulaflt›ran, hukuk devleti üzerindeki
k›s›tlamalar› kald›ran, tümüyle yeni bir anayasan›n
yap›lmas›n›n daha isabetli olaca¤› düflüncesi, birçok çevreler
taraf›ndan s›k s›k dile getirilmifltir. 2023 Vizyonu içerisinde
yeni bir toplumsal sözleflme niteli¤i tafl›yacak böyle bir
anayasan›n, tamamen demokratik yöntemlerle ve genifl
bir toplumsal ve siyasal uzlaflma süreci yoluyla yap›lmas›
gerekti¤inde kuflku yoktur.

Az yukarda alt› çizildi¤i gibi, bir anayasan›n en az içeri¤i yani
hükümleri kadar o anayasan›n hangi aktörler taraf›ndan ve
nas›l bir süreç içerisinde yaz›ld›¤› da önemlidir. Kuflkusuz
yeni anayasan›n yap›m süreci ve yaz›m tekni¤inde izlenecek
yol haritas› en az anayasan›n maddi hükümleri kadar önem
tafl›yacakt›r. Öyleyse üzerinde durulmas› gereken temel
konu, anayasan›n yaz›m biçimi ve yap›m tekni¤i olmal›d›r.

Tali Kurucu ‹ktidar (TBMM) Yeni Bir
Anayasa Yapabilir mi?

“Yeni Anayasa” tart›flmalar› 2007 y›l›n›n A¤ustos ay›nda
kamuoyunda “sivil anayasa” olarak tan›nan Prof . Dr. Ergun
Özbudun baflkanl›¤›nda bir komisyon taraf›ndan haz›rlanan
ve Adalet ve Kalk›nma Partisi'ne teslim edilen “T.C Anayasa
Önerisi” ile gündeme gelmifltir. Zira öneride do¤rudan
do¤ruya yeni bir anayasa tasla¤› ortaya konulmufltur. Burada
tart›fl›lmas› gereken, tali kurucu iktidar›n (TBMM) yeni bir
anayasa yap›p yapamayaca¤› konusudur?

Anayasay› de¤ifltiren tali kurucu iktidar (TBMM) anayasan›n
de¤ifltirilemeyecek maddeleri hariç tüm di¤er maddelerini
de¤ifltirebilir. Ancak bu flekilde yap›lan anayasa, yeni bir

anayasa de¤il; önceki anayasan›n devam›d›r. Bunun d›fl›nda
tali kurucu iktidar›n yeni bir anayasa yapmas› ve
de¤ifltirilemeyecek maddeleri de¤ifltirmesi mümkün de¤ildir.
Çünkü tali kurucu iktidar, anayasa taraf›ndan kurulmufl bir
iktidard›r ve kendisini kuran anayasan›n koydu¤u s›n›rlar
dahilinde çal›fl›r.

Prof. Dr. Kemal Gözler'in pek hakl› olarak belirtti¤i gibi
Türkiye'de 1982 Anayasas› yerine yeni bir anayasa yapman›n
hukuki bir yolu yoktur. Hukuken yap›lmas› mümkün olan tek
fley, anayasa de¤iflikli¤idir. 1982 Anayasas›n› yürürlükten
kald›r›p yeni bir anayasa yapmak isteyenlerin önce 1982
anayasas›n› nas›l yürürlükten kald›racaklar›n› aç›klamalar›
gerekir. 1982 Anayasas› tüm di¤er anayasalar gibi kendisinin
ilga edilifl usulünü öngörmemifltir. Bu anayasan›n gene kendisi
taraf›ndan kurulmufl olan TBMM taraf›ndan kald›r›laca¤›n›
söylemek hukuken mümkün de¤ildir. Mevcut bir anayasa
ancak bir asli kurucu iktidar taraf›ndan ilga edilebilir. Asli
kurucu iktidar ise ancak bir hukuk bofllu¤u durumunda (darbe,
iflgal vb…) belirir. Bu durumda belki hukuken yap›labilecek
olan, önce bir anayasa de¤iflikli¤i ile anayasaya “ilga”ya iliflkin
hükümler koymak. Ard›ndan da bir kanunla (TBMM'nin d›fl›nda)
yeni bir kurucu meclis oluflturmakt›r.

Öte yandan, Prof. Dr. Ergun Özbudun'un baflkanl›¤›ndaki
komisyonca haz›rlanan -flüphesiz çok de¤erli ve 2023 Vizyonu
çerçevesinde çal›flmalar›m›za ›fl›k tutan- tasar› sonras›
alternatif tasar›lar havada uçuflmaktad›r. Siyasi parti gruplar›,
barolar, üniversiteler ve çeflitli sivil toplum örgütlenmeleri
birbirinden ba¤›ms›z olarak farkl› tasar›lar üzerinde
çal›flmaktad›r. Bu sürecin sa¤l›kl› oldu¤unu söylemek zordur.
Zira farkl› tasar›lar›n ve farkl› bak›fl aç›lar›n›n yan yana
konulmas› uzlaflmay› do¤urmaz. Olsa olsa çat›flmay› artt›r›r.
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Bu noktada yap›lmas› gereken farkl› bak›fl aç›lar›n› yan yana
koymak yerine bu bak›fl aç›lar›n› tek bir platform ve tek bir
taslak üzerinde bir araya getirerek uzlafl› ortam›n› infla
etmektir. Yeni bir anayasa yap›lacaksa yeni bir kurucu meclis
oluflturulmal›d›r.  Siyasi partiler ve sivil  toplum
örgütlenmelerinden temsilcilerin yer alaca¤› bu kurucu meclis,
binlerce üyesi olmas› gereken daha genifl bir platformun
tepesinde yer almal› ve tek tek maddeler üzerinde on binlerce
görüfl ve katk› de¤erlendirildikten sonra uzlaflmaya
var›lmal›d›r. Ak Parti siyasi parti grubunun ortaya koyaca¤›
yeni anayasa tasla¤› tepkisel olarak karfl›s›nda farkl› taslaklar
bulacakt›r. Tamamlanm›fl ve kendi içinde sistemati¤e sahip
bu taslaklar aras›nda uzlafl› sa¤lanmas› imkâns›z olaca¤› gibi,
Ak Parti grubunun haz›rlayaca¤› tasla¤›n meflruiyetini de
zedeleyecektir. Oysa farkl› kesimlerden binlerce taraf›n tek
tek maddeler üzerinde sunaca¤› katk›larla flekillenecek ve
en az birkaç y›ll›k bir süreçte yaz›lacak bir anayasa, hem
tart›flmas›z bir meflruiyete sahip olacak ve hem de sivil toplum
aç›s›ndan bir tür “toplumsal e¤itim” sürecini bafllatacakt›r.
Böylesi bir süreçte yap›lacak siyasi tart›flmalar anlam
kazanacak ve e¤er referanduma gidilecekse bu referandumun
kabulünü de kolaylaflt›racakt›r. Yine böylesi bir uzlaflma
ortam›, Türkiye'de var olan sosyal, etnik, dinsel, dilsel,
mezhepsel farkl›laflm›fll›klar›n da birbirlerini tan›ma ve
anlamalar›n› sa¤layacakt›r. Bu yöntem, sadece demokratik
bir anayasan›n de¤il ayn› zamanda toplumsal bar›fl›n ve
bütünlü¤ün de koruyucusu olacakt›r.

2) KAPSAMLI B‹R ANAYASA DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
‹Ç‹N ÖNER‹LER

2023 y›l›na ait bir perspektifle “Yeni bir Anayasa” yap›lmayacak
ise 1982 Anayasas›'n›n demokratik hukuk devleti ve
parlamenter rejim esaslar› do¤rultusunda afla¤›daki
noktalarda kapsaml› bir de¤iflikli¤e tabi tutulmas› gerekir:

A) GENEL ESASLAR VE TEMEL HAKLAR

1982 Anayasas›’n›n “Temel Haklar ve Ödevler” bafll›kl› ikinci
k›sm›nda özellikle 2001 ve 2004 y›llar›nda önemli de¤ifliklikler
yap›lm›flt›r. Bu de¤iflikliklerde ‹nsan Haklar› Avrupa Sözleflmesi
ve bu Sözleflmenin ‹nsan Haklar› Avrupa Mahkemesi taraf›ndan
yorumlanmas›yla ortaya ç›kan içtihatlar esas al›nm›flt›r. Ancak
buna ra¤men, baz› temel hak ve hürriyetler bak›m›ndan
Sözleflmeyle ba¤daflmayan hükümler varl›¤›n› devam
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ettirmektedir. Anayasan›n temel felsefesine uygun olarak,
bireyin temel hak ve hürriyetlerinin mümkün olan en genifl
çerçevede korunmas›n› sa¤lamak ad›na afla¤›daki
de¤iflikliklerin yap›lmas› büyük önem tafl›maktad›r.

• Otoriter ve devletçi felsefenin izlerini tafl›yan 1982
Anayasas›’n›n bafllang›ç k›sm›, Anayasa’n›n metnine dahil
olmaktan ç›kar›lmal›; çok k›sa ve özlü bir anlat›ma
kavuflturulmal›d›r. Anayasalar›n “bafllang›ç” k›s›mlar›, temelde
anayasan›n dayand›¤› felsefeyi ortaya koyan ve kimi zaman
anayasan›n otobiyografisi niteli¤inde; kimi zaman da nostaljik
ve platonik ifadeler içeren bölümlerdir. Belki bu yüzden
anayasac›l›k gelene¤inde bafllang›ç k›s›mlar› anayasa metnine
dahil de¤ildir. Oysa 1982 Anayasas›'n›n 176. Maddesi aç›k bir
pozitif hükümle “Anayasan›n dayand›¤› temel görüfl ve ilkeleri
belirten bafllang›ç k›sm›, Anayasa metnine dahildir” ifadesine
yer vermektedir. E¤er bafllang›ç bölümü anayasa metnine
dahilse, Anayasa Mahkemesi, özellikle kanunlar›n anayasaya
ayk›r›l›¤› gerekçesiyle önüne bir dava geldi¤inde bafllang›ç
hükümlerini esas almak zorunda kalacakt›r. Gerçekten de
Anayasa Mahkemesi pek çok karar›nda bafllang›ç bölümünü
bir ölçü norm olarak kullanm›fl ve yasalar›n, bafllang›çta
ifadesini bulan ilklere de uygunlu¤unu denetlemifltir. Oysa
bafllang›çta ifadesini bulan ilkeler son derece mu¤lakt›r. Bu
mu¤lak kavramlar›n içeri¤ini belirlerken, Anayasa Mahkemesi,
anayasa yarg›s›n› politik bir yarg› haline getirmekte ve 2007
ve 2008 y›llar›ndaki kimi kararlar›nda gözlendi¤i gibi  “yarg›çlar
hükümeti”ne kap› açmaktad›r. Bu noktada yap›lmas› gereken,
bafllang›ç k›sm›n› anayasa metnine dahil olmaktan ç›karmak;
 ve çok k›sa ve özlü bir anlat›ma kavuflturmakt›r.

• ‹fade hürriyetinin keyfî flekilde s›n›rland›r›lmas›n› önlemek
amac›yla Temel hak ve hürriyetleri kötüye kullanma yasa¤›

daralt›lmal›d›r. Anayasa'n›n madde 14(2) düzenlemesine göre
“Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kiflilere,
Anayasayla tan›nan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini
veya Anayasada belirtilenden daha genifl  flekilde
s›n›rland›r›lmas›n› amaçlayan bir faaliyette bulunmay› mümkün
k›lacak flekilde yorumlanamaz.” ‹fade hürriyetini korumak ve
“düflünce”yi suç olmaktan ç›karmak ad›na “faaliyetler” ibaresi
yerine “eylemler” ibaresi konulmal›d›r.

• ‹nsan Haklar› Avrupa Sözleflmesi ve 1 No'lu Ek Protokol
hükümlerine uygun olarak Devlet’e, çocuklar›n e¤itimi alan›nda
ebeveynin dinî ve felsefî inançlar›n› dikkate alma
yükümlülü¤ü getirilmelidir. Lâiklik ilkesi ve din ve inanç
hürriyetinin gere¤i olarak, Anayasa'n›n 24. Maddesi
de¤ifltirilerek din kültürü ve ahlâk ö¤retimi zorunlu olmaktan
ç›kar›lmal›; bu konudaki ö¤retim, ebeveynin talebi halinde
yerine getirilmelidir.

• “‹fade hürriyeti” ve “fliddet” aras›ndaki s›n›rlar›n daha
belirgin k›l›nmas› ad›na ve uluslararas› sözleflmelere uygun
olarak, “savafl k›flk›rt›c›l›¤›n›n engellenmesi, her türlü
ayr›mc›l›k, düflmanl›k veya kin ve nefret savunuculu¤unun
önlenmesi” gibi sebepler, ifade hürriyetinin s›n›rlar› aras›nda
Anayasa'da yer bulmal›d›r.

• Anayasa'n›n bas›n hürriyetine iliflkin 28. Maddesi’ne ek
yap›larak soruflturma ve kovuflturma aflamalar›nda kiflilerin
kimliklerinin aç›klanarak ma¤dur edilmelerini önlemek
amac›yla, masumiyet karinesinin ihlaline yönelik yay›n yasa¤›
getirilmelidir.
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• Siyasi partilerin kapat›lmas› güçlefltirilmeli ve kapatma
kriterleri olabildi¤ince objektif temellere dayand›r›lmal›d›r.
 Bu çerçevede, bir partinin tüzük veya program›n›n insan
haklar›na, Devletin ba¤›ms›zl›¤› ve bölünmez bütünlü¤üne,
demokrasiye, cumhuriyete ve lâikli¤e ayk›r› olmas› halinde
do¤rudan kapatma davas› aç›lmas› yerine, Anayasa Mahkemesi
taraf›ndan ilgili partiye önce ihtar verilmesi  daha uygun bir
yaklafl›m olacakt›r.  Siyasi partilerin “odak” olmas›n›n flartlar›
da a¤›rlaflt›r›lmal›d›r.

Gerek Siyasi Partiler Kanunu ve gerekse Anayasa’n›n 68 ve
69. Maddeleri’nde siyasi partilerin uymas› gereken ilkeler,
mu¤lak ve içerikleri çok farkl› doldurulabilecek biçimde
formüle edilmifltir. Bu durum, Anayasa Mahkemesi'ne siyasi
parti kapatma hususunda çok genifl bir taktir imkan›
vermektedir.

Bu noktada, öncelikle siyasi parti yasaklama rejimi, ‹nsan
haklar› Avrupa Mahkemesi içtihatlar› ve Avrupa Konseyi Hukuk
Yolu ile Demokrasi Komisyonu'nun (Venedik Komisyon)
koydu¤u ilkeler düzeyine ulaflacak biçimde düzenlenmeli; bu
noktada Anayasa’n›n 68 ve 69. maddelerinde ve Siyasi Partiler
Kanunu'nda de¤ifliklikler yap›lmal›d›r.  Siyasi partilerin ancak
fliddeti benimsemeleri ve bu yolla demokratik hukuk devletini
ortadan kald›rmaya çal›flt›klar› durumda kapat›lmalar› esas
al›nmal›d›r.

Siyasi partilerin kapat›lmas› için dava açma yetkisini Yarg›tay
Cumhuriyet Baflsavc›s›'n›n tek bafl›na kullanmas› yerine,
TBMM ya da baflka bir siyasi organ›n talebi üzerine dava açma
koflulu getirilmelidir.

Siyasi partilerin öngörülen yasaklara uymamalar› durumunda
ölçülü olmak kayd›yla kademeli yapt›r›mlar›n uygulanmas›na

imkan tan›nmal›d›r. Bu noktada “kapatma” en son çare
olmal›d›r.

• Siyasi partilerin mali denetimi, Anayasa Mahkemesi yerine
bu konuda uzman kurulufl olan Say›fltay'a b›rak›lmal›d›r.

• “Bilgi edinme hakk›” anayasal bir hak olarak tan›nmal›;
Çocuk haklar›, yeni bir hak kategorisi olarak anayasada
normatif bir dayana¤a sahip olmal›d›r.

B) YASAMA

“Yasama dokunulmazl›¤›” s›n›rland›r›lmal›d›r. A¤›r ceza
mahkemesinin görevine giren zimmet, ihtilas ve irtikap gibi
yüz k›zart›c› suçlar dokunulmazl›k kapsam› d›fl›nda
b›rak›lmal›d›r. Belki daha da önemlisi, kesinleflmifl
mahkumiyetlerin yerine getirilmesi mümkün olmal›d›r.

Yasama dokunulmazl›¤›; milletvekilleri hakk›nda, suç
ifllediklerinden bahisle, meclisin karar› olmad›kça cezai
takibata maruz kalmamalar› anlam›na gelir. Yasama
doku¬nulmazl›¤›n›n amac›, milletvekillerinin keyfi ve as›ls›z
ceza kovuflturmalar› ve tutuklamalar›ndan korunmas›d›r.
Anayasa'n›n 83. Maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi
üyesi hakk›nda, seçiminden önce veya sonra verilmifl bir ceza
hükmünün yerine getiril¬mesi, üyelik s›fat›n›n sona ermesine
b›rak›l›r. Seçimden önce veya sonra bir suç iflledi¤i ileri
sürülen bir milletvekili, Meclisin karar› olmad›kça tutulamaz,
sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yarg›lanamaz. A¤›r cezay›
gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruflturmas›na
baflla¬n›lm›fl olmak kayd›yla Anayasa’n›n 14 üncü
maddesi’ndeki durumlar bu hükmün d›fl›ndad›r.
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Ne var ki, 1982 Anayasas›'nda milletvekillerine tan›nan
dokunulmazl›¤›n kapsam› çok genifltir. Bu nedenle,
milletvekilinin TBMM'de haz›r bulunmas›n› engellemeyecek
ifllemlerin uygulanmas›na imkan tan›nmal›d›r. Gene,
kesinleflmifl mahkumiyetlerin yerine getirilmesi mümkün
olmal›d›r. Dokunulmazl›¤›n amac›, milletvekillerinin keyfi ve
as›ls›z ceza kovuflturmalar› ve tutuklamalar›ndan korunmas›
oldu¤una göre kesinleflmifl bir mahkumiyette cezan›n infaz›n›n
milletvekilli¤inin sona ermesine b›rak›lmas›, yasama
dokunulmazl›¤›n›n ruhu ve amac› ile ba¤daflmaz. Ayr›ca a¤›r
ceza mahkemesinin görevine giren zimmet, ihtilas ve irtikap
gibi yüz k›zart›c› suçlar›n da dokunulmazl›k kapsam› d›fl›nda
tutulmas› gerekir.

C) YÜRÜTME

1982 Anayasas›’n›n haz›rlan›fl ve kabulündeki ola¤and›fl›
flartlar, parlamenter rejimin baz› temel ilkelerinden sapan
melez bir sistem ortaya ç›karm›flt›r. Bir yandan parlâmenter
rejimin temel kural› olan Bakanlar Kurulu’nun parlâmentoya
karfl› sorumlulu¤u muhafaza edilirken, siyasî ve cezaî
bak›mdan sorumsuz olan Cumhurbaflkan›’na yasama, yürütme
ve yarg› alanlar›nda genifl yetkiler tan›nm›flt›r. Böylece, kamu
hukukunun temel ilkelerinden olan yetki ve sorumlulu¤un
paralelli¤i ilkesinden sap›lm›flt›r. Bu durumun, zaman zaman
çözümsüz kalan yetki çat›flmalar›na sebep oldu¤u
bilinmektedir. Yap›lacak bir anayasa de¤iflikli¤i ile, parlâmenter
rejimin temel ilkelerine paralel olarak, Cumhurbaflkan›’n›n
yetkileri azalt›lmal› ve kendisinin tek bafl›na yapabilece¤i
ifllemler, sayma yolu ile belirtilmelidir. Anayasa sistemimizde
baflka bir örne¤i bulunmayan ve idarenin kanunîli¤i ilkesine
ayk›r›l›k oluflturan, atipik nitelikteki Cumhurbaflkanl›¤›
kararnamesi ve parlâmenter rejim ilkeleri ile ba¤daflmayan
Devlet Denetleme Kurulu kald›r›lmal›d›r.

• Cumhurbaflkan› adaylar›n›n yirmi milletvekilinden baflka,
belirli  say›da seçmence de gösterilmesi esas›
benimsenmelidir.

Bilindi¤i üzere 2007 y›l›nda yap›lan anayasa de¤iflikli¤i ile
Cumhurbaflkan›’n›n halk taraf›ndan seçilmesi esas al›nm›flt›r.
Halk taraf›ndan yap›lacak seçimde kimlerin cumhurbaflkan›
aday› olabilece¤i konusu son derece önem tafl›r. Anayasa'n›n
101. Maddesi’ne göre Cumhurbaflkanl›¤›’na Türkiye Büyük
Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis d›fl›ndan aday
gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yaz›l› teklifi ile
mümkündür. Ayr›ca, en son yap›lan milletvekili genel
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seçimlerinde geçerli oylar toplam› birlikte hesapland›¤›nda
yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir. Oysa
Cumhurbaflkan› halka seçtirilecek ise adaylar›n da -dolayl›
biçimde de olsa-  halka seçtirilmesi gerekirdi. E¤er bu
yap›lmayacak ise en az›ndan belirli say›da seçmene (örne¤in
iki yüz bin) aday önerme imkan›n›n tan›nmas› gerekir.

• Cumhurbaflkan›’n›n yetkileri, parlamenter rejim ilkeleri,
yetki ve sorumlulu¤un paralelli¤i kural› ve 1961 Anayasas›nca
benimsenen sistem esas al›narak yeniden düzenlenmelidir.
1982 Anayasas›’n›n Cumhurbaflkan›’na tan›m›fl oldu¤u
yetkilerden, parlamenter rejimler için de geçerli olanlar›
korunmal›, di¤er yetkileri ise kald›r›lmal›d›r. Bakanlar
Kurulunun Genelkurmay Baflkan›, vali ve büyükelçilerin
atanmalar›na iliflkin kararnamelerinin Cumhurbaflkan›’nca
imzalanmas› gerekir. Bunlar›n d›fl›nda hangi kararnamelerin
Cumhurbaflkan›’nca imzalanaca¤›n›n ise kanunla belirlenece¤i
hükmü anayasaya girmelidir.

• Anayasam›z›n madde 105(2) düzenlemesine göre,
Cumhurbaflkan›’n›n resen imzalad›¤› kararlar ve emirler
aleyhine (tek bafl›na yapaca¤› ifllemler) Anayasa Mahkemesi
dahil, yarg› mercilerine baflvurulamaz. Kuflkusuz bu hüküm,
herkesin ve her fleyin yarg›lanabilir oldu¤u hukuk devleti ilkesi
ile ba¤daflmaz. Bu noktada yap›lacak bir de¤ifliklikle
Cumhurbaflkan›n›n tek bafl›na yapt›¤› ifllemler yarg›
denetimine aç›lmal›d›r.

• Cumhurbaflkan›’n›n kiflisel suçlar›ndan dolay› yasama
dokunulmazl›¤› hükümlerine tâbi olaca¤› hükme ba¤lanarak
mevcut belirsizlik giderilmelidir. Cumhurbaflkan›’n›n,
parlamenter sistemin bir gere¤i olarak, görevi ile ilgili ifllerden

dolay› siyasal, hukuki ve cezai bak›m¬dan sorumsuz oldu¤u
konusunda ise flüphe yoktur.

• ‹darenin her türlü eylem ve iflleminin yarg› denetimine
tabi tutulaca¤› kural›na herhangi bir istisna öngörülmemelidir.
 1982 Anayasas›nda yarg› denetimi d›fl›nda tutulan
Cumhurbaflkan›n›n tek bafl›na yapaca¤› ifllemler, Yüksek
Askeri fiura ile Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu kararlar›na
karfl› yarg› yolu aç›lmal›d›r.

• Devlet Denetleme Kurulu kald›r›larak bir Ombudsman
kurumu oluflturulmal›d›r. Anayasa’n›n 108. Maddesi idarenin
hukuka uygunlu¤unun, düzenli ve verimli flekilde
yürütülmesinin ve gelifltirilmesinin sa¤lanmas› amac›yla, -
yarg› ve silahl› kuvvetler hariç- tüm kamu kurum ve
kurulufllar›nda ve sermayesinin yar›s›ndan fazlas›na bu kurum
ve kurulufllar›n kat›ld›¤› her türlü kuruluflta, kamu kurumu
niteli¤inde olan meslek kurulufllar›nda, her düzeydeki iflçi ve
iflveren meslek kurulufllar›nda, kamuya yararl› derneklerle
vak›flarda, her türlü inceleme, araflt›rma ve denetlemeleri
yapmak üzere bir Devlet Denetleme Kurulu öngörmüfltür.

Ne var ki ad› geçen kurul yaln›zca Cumhurbaflkan›’n›n talebi
üzerine harekete geçebilir. Üstelik kurul kararlar› gizlidir.
Kurulun soruflturma yapma yetkisi yoktur.  Kararlar bir rapor
halinde Cumhurbaflkan›’na sunulur. Cumhurbaflkan› gere¤inin
yap›lmas› amac›yla raporu baflbakanl›¤a gönderir.

‹darenin hukuka uygunlu¤unun denetlenmesi noktas›nda pek
çok aç›dan ciddi eksiklikleri bünyesinde bar›nd›ran bu kurul
kald›r›larak yerine, halk›n kendisine do¤rudan baflvurabilece¤i
ve raporlar› halka aç›k olacak bir Ombudsmanl›k kurumu
kurulmal›d›r.
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YARI-BAfiKANLIK REJ‹M‹ ?

Bilindi¤i üzere, 31 May›s 2007 tarih ve 5678 say›l› anayasa
de¤iflikli¤i kanunu ile Cumhurbaflkan›n›n do¤rudan halk
taraf›ndan seçilmesi usulü benimsenmifl idi. Acaba
Cumhurbaflkan›n›n parlamento taraf›ndan de¤il de halk
taraf›ndan seçilmesi, di¤er özellikleri de¤iflmeyen bir
parlamenter hükümet sistemini, parlamenter hükümet sistemi
olmaktan ç›kar›r yar›-baflkanl›k ya da baflkanl›k rejimine
yaklaflt›r›r m›? 2023 Vizyonu içerisinde üzerinde önemli
durulmas› gereken sorulardan biri de budur.

Bu soruya önceden cevap vermek güçtür. Hukuki de¤il ama
siyasi koflullara ba¤l› olarak halk taraf›ndan seçilen bir
cumhurbaflkan›, yürütme organ›n›n gerçek bafl› haline gelip
ülkenin genel siyasetini belirleyebilir. Ancak tersi de olabilir.
Bu noktada Prof. Dr. Kemal Gözler'i izleyerek üç farkl› hipotez
ortaya konulabilir:

-Birinci hipotez: Parlamentoda güçlü bir siyasi ço¤unlu¤a
sahip iktidar partisinin lideri, Cumhurbaflkan› aday› olup halk
taraf›ndan seçilirse, pek muhtemelen seçildikten sonra ülkenin
genel siyasetini belirleyen kifli haline gelecek, bu durumda
da hükümet sistemi baflkanl›k sistemine oldukça yaklaflacakt›r.
Böyle bir durumda halk taraf›ndan seçilen ve iktidar partisinin
gerçek lideri olan Cumhurbaflkan›, Anayasan›n kendisine
verdi¤i biçimsel yetkiler yan›nda, hukuken kendisine de¤il,
hükümete ait yetkileri de yönlendirmeye bafllayacakt›r.

-‹kinci hipotez: Parlamentoda güçlü bir ço¤unlu¤a sahip
iktidar partisinin lideri Cumhurbaflkanl›¤› seçimlerinde aday
olmaz ve bu parti bir baflka kifliyi aday gösterir ve bu kifli halk

taraf›ndan cumhurbaflkan› seçilirse, pek muhtemel hükümet
sistemi, bugün oldu¤u gibi bir parlamenter sistem fleklinde
çal›flacakt›r. Halk taraf›ndan seçilen Cumhurbaflkan› sadece
anayasan›n kendisine verdi¤i biçimsel yetkileri kullanmakla
yetinecektir.

-Üçüncü hipotez: Parlamentoda kendisini destekleyen bir
ço¤unlu¤a sahip olmayan bir kifli, halk taraf›ndan
Cumhurbaflkan› seçilirse, sistem yine parlamenter sisteme
benzer flekilde çal›flacakt›r. Çünkü bu ihtimalde, hükümet ve
Cumhurbaflkan› ayn› siyasi e¤ilimde olmayacak, Parlamento
ve hükümet Cumhurbaflkan›na ülkenin iç ve d›fl siyasetini
belirlemesine izin vermeyecektir. Ancak, böyle bir durumda
Cumhurbaflkan›n›n kendisinin de halk taraf›ndan seçildi¤ini
ve meflrulu¤a sahip oldu¤unu ileri sürüp ülkenin iç ve d›fl
siyasetini yönlendirmeye çal›flmas› ihtimal d›fl› de¤ildir. Bu
ihtimalde ise anayasal sistemde kriz ç›kabilir. Çünkü 1982
Anayasas›’nda Cumhurbaflkan›’n›n pek çok yetkisi vard›r ve
bu yetkilerinin hangilerini tek bafl›na, hangilerini Baflbakan
ve ilgili bakan›n imzalar›yla kullanabilece¤i konusu
tart ›flmal›d›r.  Keza Cumhurbaflkan›n›n hükümet
kararnamelerini imzalamay› reddedip reddedemeyece¤i
konusu da tart›flmal›d›r. Bilindi¤i gibi ülkemizde
Cumhurbaflkan›n›n TBMM taraf›ndan seçildi¤i 2007 öncesinde
de Cumhurbaflkan›n›n baz› ifllemleri tek bafl›na yapmas› ya
da baz› kararnameleri imzalamamas› yüzünden ciddi krizler
ç›km›flt›. Cumhurbaflkan›n›n halk taraf›ndan seçilmesi
durumunda Cumhurbaflkan› ve hükümet farkl› siyasi
e¤ilimlerden olursa benzer krizlerin ç›kmas› ihtimali çok daha
yüksektir. Böyle bir krizde halk taraf›ndan seçilen bir
cumhurbaflkan›n›n, eskiye oranla eli çok daha güçlüdür ve
dolay›s›yla böyle bir krizi çözmek çok daha zordur.
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‹Ç S‹YASET

2023 Vizyonu içerisinde Türkiye'nin siyasi rejiminin
parlamenter bir rejim olarak kalmas› isteniyorsa halk
taraf›ndan seçilecek Cumhurbaflkan›n›n kimi yetkilerinin
az yukarda belirtilen esaslar dahilinde kald›r›lmas› gerekir.

D) YARGI

• Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu, demokratik esaslara
ve yarg› ba¤›ms›zl›¤› ilkesine uygun flekilde, yeniden
düzenlenmelidir.

1982 Anayasas›, idari görevleri aç›s›ndan Adalet Bakanl›¤›'na
ba¤l›; ancak, yarg› fonksiyonunun kullan›m› aç›s›ndan ba¤›ms›z
olan hakim ve savc›lar›n bu niteliklerini korumak ve yarg›
ba¤›ms›zl›¤›n› garanti alt›na almak için bir Hâkimler ve Savc›lar
Yüksek Kurulu (HSYK) öngörmüfltü. Anayasa'n›n 159.
Maddesine göre HSYK, adlî ve idarî yarg› hâkim ve savc›lar›n›
mesle¤e kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme,
yükselme ve birinci s›n›fa ay›rma, kadro da¤›tma, meslekte
kalmalar› uygun görülmeyenler hakk›nda karar verme, disiplin
cezas› verme, görevden uzaklaflt›rma ifllemlerini yapmak
konular›nda yetkili anayasal bir kurumdur. Ne var ki, bugün
HSYK'nun yap›s›, Türkiye'de hukuk devletinin önündeki ciddi
engellerden biri görünümündedir:

‹lk olarak, HSYK'nun baflkan› siyasi bir kiflilik olan Adalet
Bakan›; Kurul'un ikinci do¤al üyesi Adalet Bakanl›¤›
Müsteflar›'d›r. Kurul'un üç as›l ve üç yedek üyesi Yarg›tay
Genel Kurulunun, iki as›l ve iki yedek üyesi Dan›fltay Genel
Kurulunun kendi üyeleri aras›ndan, her üyelik için
gösterecekleri üçer aday içinden Cumhurbaflkan›nca, dört y›l
için seçilir.

‹kinci olarak, Kurul'un kendine ait bir sekreteryas›, binas› ve
bütçesi yoktur. Bunun anlam›, Anayasa Madde 159'da belirtilen
yetkileri fiiilen Adalet bakanl›¤›'n›n kulland›¤›d›r. Dahas›,
Yarg›tay ve Dan›fltay'dan gelen üyeler, Kurul üyeli¤ini bir ek
görev olarak yerine getirirler.

Üçüncü olarak, Kurul kararlar›na karfl› yarg› yolu kapal›d›r.
HSYK, kendine ait bir bütçeye ve personele sahip olmal› ve
Kurul kararlar›na karfl› Dan›fltay'da yarg› yolu aç›k tutulmal›d›r.
HSYK'nun yap›s› yeniden düzenlenmelidir. Bu konuda seflitli
seçenekler üzerinde durulabilir. Örnek olarak; Adalet
Bakan›n›n Kurulun baflkan› ve üyesi olmas›na son verilerek
Kurulun onyedi üyeden oluflmas› öngörülebilir. Adalet bakanl›¤›
Müsteflar› d›fl›nda Kurulun seçimle gelen onalt› üyesinden
beflinin Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan, beflinin
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Yarg›tay ve Dan›fltay genel kurullar›nca ve alt›s›n›n da birinci
dereceye ayr›lm›fl adlî ve idarî yarg› hâkim ve savc›lar›nca
seçilmesi esas› benimsenebilir.

• Anayasa Mahkemesi'nin üye say›s› art›r›larak üyeli¤e
seçilmede objektif kriterler getirilmelidir. Bu konuda da farkl›
seçenekler söz konusu olabilir. Örnek olarak Mahkeme'nin
üye say›s› onyediye ç›kar›l›p; üyelerden sekizinin Türkiye
Büyük Millet Meclisi, dördünün Yarg›tay, dördünün Dan›fltay
ve birinin de Say›fltay taraf›ndan seçilmesi esas›
benimsenebilir. Üyelik belli bir süre ile s›n›rlanabilir.

• Anayasa Mahkemesi’nin yetki kanunlar› ve kanun hükmünde
kararnameler üzerindeki denetimine s›n›rlamalar getirilmeli
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ‹çtüzü¤ünün öndenetim yoluyla
denetlenmesi kabul edilmelidir.

• ‹spanya'daki “amparo” ya da Almanya'daki “ anayasal
flikayet” yolu benzeri bir yol aç›larak belirli alanlarda bireylere
de do¤rudan Anayasa Mahkemesi'ne baflvuru hakk›
tan›nmal›d›r.

• Anayasaya uygunluk denetim yollar›ndan itiraz yolunda
Anayasa Mahkemesinin iflin esas›na girerek verdi¤i red
karar›ndan sonra ayn› hüküm hakk›nda on y›l içinde Anayasa
ayk›r›l›k iddias›yla baflvurulamayaca¤› yasa¤› daha makul bir
süreye (örne¤in befl y›l)  indirilmelidir.

• Anayasa Mahkemesine yürürlü¤ü durdurma karar› verebilme
yetkisi aç›kça anayasada normatif bir dayana¤a
kavuflturulmal›d›r.

• Yüce Divan, Anayasa Mahkemesi ve Yarg›tay Ceza Genel
Kurulundan seçilecek üyelerden oluflan bir mahkeme olarak
yeniden düzenlenmeli ve Yüce Divan yarg›lamas›n›n iki dereceli
olarak ifllemesi kabul edilmelidir.

• Yarg›tay üyeli¤ine seçilmede objektif kriterler getirilmeli ve
üyelik belli bir süre ilfle s›n›rland›r›lmal›d›r. Yarg›tay
Cumhuriyet Baflsavc›s› ile Baflsavc›vekilini seçme yetkisi,
mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤› ilkesinin bir gere¤i olarak,
Cumhurbaflkan›ndan al›narak Yarg›tay üyelerine b›rak›lmal›d›r.

• Dan›fltay üyeli¤ine seçilmede objektif kriterler öngörülmeli
ve üyelik belli bir süre ile s›n›rland›r›lmal›d›r. Dan›fltay›n görev
alan› dikkate al›narak, üyelerinin dörtte birinin Bakanlar
Kurulu taraf›ndan, di¤er üyelerin ise, Hâkimler ve Savc›lar
Yüksek Kurulunca seçilmesi esas› kabul edilebilir.

• Askeri Yarg›tay üyelerinin Cumhurbaflkan›nca seçilmesi
esas› terk edilmeli ve üyelerin, Askeri Yarg›tay Genel Kurulunca
seçilmesi kabul edilmelidir.

• Askeri Yüksek ‹dare Mahkemesi kald›r›lmal›d›r.

• Say›fltay, yüksek mahkeme olarak kabul edilmifl ve kamu
kayna¤› kullanan hiçbir kurum ve kuruluflun Say›fltay›n
denetimi d›fl›nda tutulmamas› sa¤lanm›flt›r
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EKONOM‹

Liberalleflme  ve Küreselleflme Zorunluluk mu?

• Cumhuriyet’in kuruluflundan bu yana Türkiye’de ekonomi
politikalar› “devletçi” ve “liberal”bak›fl aç›lar› aras›nda
bir sal›n›m izlemifltir.
• Ancak küresel ekonominin geldi¤i bugünkü noktada
içine kapal› “otarflik” bir ekonomi modelinin uygulanmas›
mümkün de¤ildir.
• Finansman aç›¤› problemi
Türkiye ekonomisi d›fl kaynak bulabildi¤i ölçüde daha
h›zl› büyüme kaydedebilecektir.
• S›cak para problemi
Ancak Türkiye ekonomisi geçti¤imiz y›llarda daha çok
k›sa vadeli ve hareketlili¤i fazla olan yabanc› sermayeyi
çekebilmifltir.
Bu iki problem beraber ele al›nd›¤›nda, Türkiye’nin d›fl
kaynak çekmeye devam etmesi ama bu kayna¤›n vade
yap›s›n› uzatmaya ve kal›c›l›¤›n› art›rmaya çal›flmas›
gerekti¤i ortaya ç›kmaktad›r.
• Günümüz dünyas›nda yabanc› sermaye eskiden oldu¤u
üzere uluslararas› kurulufllardan veya yabanc›
devletlerden al›nan krediler manas›na gelmemektedir.

Sunum Özeti
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• Özel yabanc› sermayenin pay› giderek artmaktad›r ve
özel sermaye ak›mlar›n›n yönünü belirleyen unsurlar
genel olarak Washington Konsensüsü bafll›¤› alt›nda
toplanm›fl bulunan liberalleflme ve küreselleflme
seviyesini gösteren kriterlerdir.
• Sonuç olarak; Türkiye ekonomisinin de liberalleflmesi
ve küresel düzene entegre olmas›nda fayda vard›r.
Ancak iki önemli soru mutlaka cevaplanmal›d›r:
• Periyodik olarak ortaya ç›kan küresel krizlerden nas›l
korunulacak?
• Küresel ifl bölümüne uyulursa Türkiye’nin sanayisi nas›l
bir geliflme gösterir?

Liberalleflme ve Küreselleflme

Finansal Krizler

• Özellikle 90’larda patlak veren bir grup finansal kriz
liberal ve küresel ekonomik yap› hakk›nda flüpheler
do¤urmufltur.
• Halen yaflanan küresel bunal›mda özellikle geliflmifl
ülkelerin dünyaya yayd›klar› liberal felsefeye ayk›r› biçimde
oldukça müdahaleci davrand›klar› not edilmelidir.
• Bu durum ileride, liberal ekonominin tan›m›nda
bir yumuflamaya gidilebilece¤inin iflaretidir.
• Herhalde bundan böyle s›k› bir klasik liberal anlay›fltan
daha yumuflak, zaman zaman Keynezyen istikrar
politikalar›na da yer açan bir anlay›fla var›lacakt›r.
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• Bu çerçevede özellikle sermaye hareketleri üzerine
konulabilecek tedbirler de tart›fl›lmal›d›r.
• Finansal krizlerde tetikleyici rol üstlenen d›fl ticaret
aç›¤›n›n finanse edilebilir seviyede tutulmas›, bütçe aç›¤›
verilmemesi, borç toplam›n›n vade yap›s›n›n ve GSMH’ya
oran›n›n çok daha afla¤›lara çekilmesi izlenecek ekonomi
politikalar›n›n ba¤›ms›z olmas›n› sa¤layacakt›r.

Sanayileflme

• Türkiye’nin sanayileflmesi e¤er yönlendirilmez ise
küreselleflme sürecinde, küresel ifl bölümüne uygun
olarak geliflecektir.
• Halen Türkiye yüksek teknolojik ürün gam›na sahip
de¤ildir.
• Bu durumda Türkiye sanayisi düflük katma de¤erli orta
teknoloji ürünlerinde di¤er geliflen ülkelerle rekabet
edebilir mi?
• Ya da Türkiye AB’ye yak›nl›¤› nedeniyle
bir Avrupa ürünleri montaj merkezi mi olacakt›r?
• Dünyada gerek geliflen gerek geliflmifl ülkelerde devlet
sanayi politikas› belirleyebilmektedir.
• Türkiye’nin, öncelikli sanayi alanlar› belirleyerek belli
bafll› sanayi dallar›nda geliflimi h›zland›rmas› dünyadaki
konjonktüre de uygundur.
•Zira liberallik yeniden tan›mlanacak bir anlay›fl olarak
önümüzde durmaktad›r.
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Avrupa Birli¤i ve Gümrük Birli¤i

•AB, Türkiye ekonomisinin küresel sisteme ba¤land›¤›
önemli bir aland›r.
• AB hedefine çeflitli ekonomik nedenlerden ötürü s›k›
s›k›ya ba¤l› kal›nmal›d›r.
• Girene kadar ki süreçte AB etkisi Türkiye ekonomisi
için kredibilite art›ran bir unsur olarak hizmet etmektedir.
Bunun iktisadi anlam› büyüktür.
• Nitekim parasal istikrara yönelmifl birçok ülke, sadece
kredibilite sorununu çözebilmek için zaman zaman
dolarizasyona geçmifl, zaman zaman para kurullar›
uygulam›flt›r.
• Oysa Türkiye örne¤inde AB, para politikas›n›n tamamen
Türkiye’nin elinde kald›¤› dönemlerde etkin bir ç›pa
görevi görmektedir.
• Bu anlamda AB Türkiye’nin uygulayaca¤› her istikrar
program›nda çok önemli bir maliyet düflürücü ç›pad›r.
• Üstelik AB etkisi geçti¤imiz dönemde tam da istenece¤i
gibi yabanc› sermayeyi art›rm›fl, yap›s›n› da k›sa vadeli
oynak sermayeden daha kal›c› yat›r›mlara
dönüfltürmüfltür.
• Girdikten sonra AB’nin bafll›ca etkileri ise Türkiye’nin
yüksek faiz hadlerinin AB seviyelerine gerileyecek olmas›
ve Türkiye ekonomisinin h›zla yat›r›m yap›labilecek ülke
reytingine kavuflmas›d›r.
• Bu durumda AB’nin etkisi; Türkiye’nin yabanc› sermaye
çekmeye daha istikrarl› koflullarda ve daha düflük faiz
oranlar›ndan devam edebilece¤idir.
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• Bu durum kamu maliyesinde borç çevirmenin kolaylaflmas›
ve ucuzlamas› demektir ki Türkiye ekonomisinin ana
problemlerinin kamu aç›¤› ve kamu borçlanmas›n›n yaratt›¤›
d›fllama (crowding out) etkisi ile cari aç›k oldu¤u
düflünüldü¤ünde AB’nin önemi ortaya ç›kar.
• Gümrük Birli¤i’ne iliflkin olarak ise AB’ye girilmesi ile
Gümrük Birli¤i karar alma süreçlerinde de Türkiye’nin
söz sahibi olmas›n›n önemi vurgulanmal›d›r.

‹stihdam

• Türkiye ekonomisinin 2001 krizinden bu yana en önemli
problemlerinden biri iflsizlik olmufltur.
‹flsizlik ekonomik büyüme paralelinde düflmemektedir.
• Bu durum ekonomi literatüründe yazan tipik davran›fl
ile uyumludur: ‹flsizlik, artt›¤› h›zdan çok daha yavafl bir
h›zda geriler.
• Bu nedenle Türkiye, iflsizli¤i de düflük seviyede tutacak
bir sanayileflme politikas› yürütmelidir.
• ‹flsizli¤in azalt›labildi¤i oranda harcamalar kanal›yla
üretim aktivitesinin, kredi kanal›yla da finansal ekonominin
uyar›laca¤› unutulmamal›d›r.

‹stihdam ‹çin Önemli Olanlar

• ‹flsizlere mesleki kalifiye ve yeni meslekler
kazand›r›lmas›na yönelik haz›rlanacak çerçeve
programlar›n› uygulayacak meslek edindirme merkezleri,
halk e¤itim merkezleri v.b. yeni kurumlar›n aç›lmas›. Bu
alanda sivil toplum ile kurumsal ifl birli¤ine gidilmesi.
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• Yabanc› kaçak iflçilerin takibinin s›k› yap›lmas›,
• Küçük çapl› iflletme kurma kredisi sa¤layan uzman
finansman flirketlerinin kurulmas›,
• Daha çok insan eme¤ine dayanan hizmetler sektöründe
geliflimin devam› için politikalar üretilmesi,
(Örne¤in: turizm ve bankac›l›k gibi çok eleman istihdam
eden sektörlerde büyüme)
• ‹flçi istihdam› da düflünülerek sanayileflme planlar›n›n
haz›rlanmas›.
(Tekstil sektörü Çin rekabeti karfl›s›nda yaln›z b›rak›labilir
mi?)

Tar›m

• Tar›msal ürünlerin fiyatlar›nda son y›llarda afl›r› art›fllar
görülmüfltür.
Bafll›ca nedenleri; biodizel gibi enerji kaynaklar›n›n baz›
tar›m ürünlerine olan talebi art›rmas› ve
Çin-Hindistan gibi çok nüfuslu ülkeler zenginlefltikçe
daha çok insan›n diyetinde oluflan de¤iflimlerdir.
• Bu durum ileride ifllenmifl tar›m ürünlerinin yüksek
katma de¤erli ve stratejik ürünler aras›nda yer
alabilece¤ine iflaret etmektedir.
• Türkiye gelece¤in tar›m politikalar›n› planlayabilmek
için zirai önlemler yan›nda çevre ve finans piyasas›na
yönelik tedbirler de  almal›d›r.
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• Köylülerden al›m yapan ve ihracata yönelik çal›flan
kooperatif nitelikli organik tar›m flirketlerinin planlanmas›,
tar›msal fiyat dalgalanmalar›na karfl› korunma sa¤layacak
türev piyasalar›n kurulmas›, üreticiye türev ürünlerin
anlat›lmas›, ziraata yönelik uzman kredi kurulufllar›
oluflturulmas› bu ba¤lamda düflünülebilir.
• Tar›msal iflletmeler konusunun etrafl›ca tart›fl›lmas›
önem arz etmektedir.
• Tar›mda verimlilik art›fl›na yönelik ciddi çal›flmalar
yap›lmas› olmazsa olmaz flartt›r.
• Milli tohum ve fidanc›l›k politikalar› öncelikle ele
al›nmal›d›r.
• AB ile tar›msal ürünlerin tarife sorunu ivedilikle
çözülmelidir.
• Tar›m›n istihdam aç›s›ndan önemi de unutulmamal›d›r.

Kamu Maliyesi

• Kamu kesimi aç›¤› ve buna istinaden oluflan borçlanma
gere¤i devletin mali piyasadaki bask›nl›¤›na neden olmufl,
faizlerin yüksek kalmas›na zemin haz›rlam›flt›r.
• Yüksek faiz ise sürekli bir cari aç›¤a sebep olurken
yerli özel sektörün yurtiçi piyasadan borçlanamamas›na,
faaliyet d›fl› yat›r›mlara (tahvil bono) yönelmesine, özel
sektör bonolar› gibi borçlanma araçlar› piyasalar›n›n
oluflamamas›na neden olmufltur.
• Devlet, kamu aç›¤›na istinaden harcamalar›n› k›smak
yerine bütçe haz›rlama tekni¤ini de¤ifltirerek hayata
geçirilmesi mümkün olabilecek denk bütçe yapmal›d›r.
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• Vergi etkin biçimde toplanmal›, vergide adalet duygusu
pekifltirilmelidir .
• Bu ba¤lamda devlet en kolay toplayabildi¤i dolayl›
vergiler ile harcamalar› k›smamal›d›r. Dolayl› vergilerin
tüketici taraf›ndan ‘gizli zam’ olarak alg›land›¤› göz
önünde bulundurulmal›d›r.
(AB’de dolayl› vergilerin vergi gelirlerine oran› %35’ler
seviyesinde iken Türkiye’de 1980’de %37 olan oran,
2000’de %60’a, 2003’te %67’ye, 2004’te %70’e, 2005’te
ise %73’e yükselmifltir.)

Özellefltirme

• Türkiye’de özellefltirme süreci basit bir varl›k sat›fl›
olarak görülmemelidir.
• Belli bafll› piyasalarda bir yol plan› haz›r olmal›d›r.
(Örne¤in : Bankac›l›k sektörünün tamam› yabanc›lara
sat›labilir mi?)
• Yabanc› yat›r›mc›lara yap›lan özellefltirmelerin
k›sa vadede cari aç›k üzerinde olumlu etkisi söz konusu
iken, uzun vadede yurtd›fl›na kâr transferleri ile olumsuz
bir etkiye sahip olabilece¤i bugünden düflünülmelidir.
• Özellefltirme felsefesi devletin ekonomideki dönüflümü
ile alakal› olmal›, özellefltirme sadece en yüksek gelir
hedefi ile yap›lmamal›d›r.
• Devletin ekonomideki dönüflümü ise üreticilikten
ç›karak denetçi, düzenleyici bir role sahip olmas›d›r.
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Ulafl›m Altyap›s›

• Türkiye geliflmifl AB ile geliflmekte olan Orta Asya ve
Orta Do¤u aras›ndaki transit ülke olma konumunu,
ulaflt›rma projeleri ile vurgulamal›d›r. Traceca projesinin
hayata geçmesi vb.
• Bu süreçte enerji ulafl›m› için boru hatlar› projeleri
üretilmelidir.
• Ticaret için ise insan ve mal ulafl›m›n› sa¤layan deniz-
hava-kara yollar› a¤›n›n birbirini tamamlar nitelikte ele
al›nmas› gerekmektedir.
• Uluslararas› tafl›mac›l›k ve lojistik sektörlerinin önemli
gelir sa¤layan, cari aç›¤› düzeltici etkisi bulunan ve
istihdam aç›s›ndan da yararl› hizmet sektörleri olarak
alg›lanmas› gerekmektedir.
• Ulaflt›rman›n standart› ise AB müktesebat›na
uyum sürecinde belirlenecektir.
• Bu ba¤lamda piyasaya girifl aç›s›ndan daha liberal ancak
lisanslama standartlar› yükseltilmifl bir ulaflt›rma piyasas›
oluflacakt›r.
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Sosyal Devlet

• 2023’e kadar ki süreçte ulusal gelirin devaml› olarak
yüksek düzeyde art›r›lmas› önemli bir hedeftir. Ancak
tek hedef olamaz.
• Büyüme, topyekün kalk›nma ile desteklenmedikçe
kal›c› olamaz.
• Örne¤in Türkiye büyüme stratejisi olarak iki dönemli
bir hedef oluflturabilir:
Buna göre birinci dönemde (k›sa-orta vadede) büyümeyi
sa¤lamak için devlet destekli olarak yo¤un bir istihdama
gidilebilir (devlet yat›r›mlar›, vergi avantajlar› vs.).
• Artan ifl gücüne girifl oran› üretim miktar›n› art›r›r.
• Ancak girdi art›fl› (istihdam art›fl›) sadece üretim
miktar›n› art›r›r, miktardaki de¤iflim oran› (büyüme oran›)
ise sabit kal›r.
• Büyüme oran›n› yükseltmek için de uzun vadeli hedef
olarak ifl gücü niteli¤i yükseltilmelidir.
• Toplam faktör verimlili¤i bu sayede artabilecektir.
‹fl gücünün niteli¤i artt›kça ve büyüme süreklilik
kazand›kça ücret gelirlerinde de reel art›fl görülmesi
beklenmelidir.
• Bu tip bir dönüflüm Asya’da Güney Kore’de yaflanm›flt›r.
Çin’de de benzer bir dönüflüm halen yaflanmaktad›r.
• Bunun d›fl›nda gündelik insani ihtiyaçlar›n yoksullara
sa¤lanmas› (afl, acil sa¤l›k hizmetleri) zaten devletin
zorunluluklar› aras›nda yer almal›d›r.
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Bu çal›flman›n amac›, dünyadaki küresel geliflmeler ›fl›¤›nda
ve Türk ekonomisinin 2023 vizyonu ba¤lam›nda sorunlar›na
çözüm önerileri sunmak ve bu önerilerin gerçekleflmesi
halinde olas› sonuçlar› göstermektir.

Kapsam

Temel konular incelenirken sürdürülebilir ortalama büyüme
h›z› % 5 olarak kabul edilmifl ve  GSMH'n›n 1,5 trilyon Dolar
olarak gerçekleflerek 2023'de Türk ekonomisinin dünyan›n
onuncu büyük ekonomisi olmas› hedeflenmifltir.

Yeni Küresel Büyüme Modelleri

Dünya ekonomisinin bundan sonraki yolculu¤unda iki model
öne ç›kmaktad›r.

1. Model: Verimlilik ve yenilik kayna¤› olarak vas›f düzeyi
yüksek ifl gücünün kitlesel ithaline dayanan Amerikan bilgi
ekonomisi modelidir.

2. Model:  ‹leri teknoloji üretimi, e¤itim ve sa¤l›k gibi alanlar›n
öne ç›kt›¤›, verimlili¤in toplumsal kaynaklar›n› güçlendiren
Euro bölgesi modelidir.

Amaç



Mevcut ekonomik duruma bak›ld›¤›nda tesbit edilen sorunlar
bellidir:

1- Ülkenin siyasi ve bürokratik kötü yönetilmesi

2- Nitelikli emek k›tl›¤›

3- Düflük yo¤unlukta bir iç savafl›n sürmekte oluflu

4- Yabanc› kaçak iflçiler

5- Finansman aç›¤› problemi

6- S›cak  para problemi

7- Özellefltirme süreci ile ilgili sorunlar

8- Kamu aç›¤› ve kamu borçlanmas›n›n yaratt›¤› d›fllama 
     etkisi

9- Cari aç›k

10- AB ile müzakere sürecinde ortaya ç›kan sorunlar

11- Ekonomide oligopolist yap›lanman›n yo¤unlu¤u

Türkiye ilk dokuz sorunu kendi iç dinamikleriyle aflabilir fakat,
son iki  sorun  uluslararas› ve küresel çözümler gerektirir.

141

Türkiye Ekonomisinde Durum Tesbiti



142

EKONOM‹

1- D›fl kaynak gereksinimi

2- Enflasyon sorunu

3- ‹hracat›n oynakl›¤›

4- Sat›n alma gücünün düflüklü¤ü

5- Bütçe gelirlerinin iktisadi faaliyetlerdeki geliflme kadar
art›r›labilme imkan›n›n olmamas›

6- Yetersiz ulafl›m altyap›s›

7- Gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizlik

8- Gümrük Birli¤i

9- Tar›m kesimindeki geleneksel yap›

10- Kay›t d›fl› ekonominin büyüklü¤ü

Türkiye Ekonomisinin K›s›tlar›

Büyüme ve istihdam art›fl›n› sa¤lamak ve küresel finansal
krizin ortaya ç›kard›¤› sorunlara çözüm üretmek

Türk Ekonomisinin K›sa Dönem Önceli¤i

A-Tedbirler

1- Kamu maliyesinde etkinli¤in artt›r›lmas›n› sa¤lamak

2- Y›lda 60 milyar ABD Dolar› hacmi olan yolsuzluk 
uygulamalar›n› minimize etmek

3- % 30'lara varan enerji kay›p ve kaça¤›n› önleyecek 
tedbirlerin al›nmas›

4- Gayri safi milli has›lan›n % 10'lar›n› geçen güvenlik 
harcamalar›nda tasarruf sa¤layacak önlemlerin al›nmas›

K›sa Dönem Öncelikler ‹çin Tedbir ve
Politika Araçlar›n›n Seçilmesi
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1- Kaynak-harcama iliflkisi aç›s›ndan iflsizlik fonunda biriken
26 milyar Dolar üzerinden altyap› alanlar›na kaynak
aktar›lmas›: Kamu harcamalar› yönünden yap›lmas› gereken,
bir birim kamu harcamas› ile k›sa zamanda en çok özel kesim
harcamalar›n› uyaracak alan› ve harcama biçimini saptamakt›r.
Ondan sonra beklenen etkiyi sa¤lamak için gerekli kritik
minimum harcama düzeyini belirlemek gerekir. Türkiye
ekonomisi aç›s›ndan bu tür harcamalar öncelikle çarpan
etkisine sahip GAP gibi bitirilme aflamas›na gelmifl projeler
olmal›d›r. Özellikle baraj tipi yat›r›mlar çok yönlü çarpan
etkisine sahiptirler. Bu tip yat›r›mlar›n iflletme safhas›na
al›nmalar›yla; tar›m ve enerji sektörü üzerinden üretim ve
istihdam üzerinde önemli etkileri görülecektir.

2- Türk ekonomisinde 2001 krizinden sonraki ekonomi
politikalar›n›n “cari aç›¤› büyüttükçe bütçe aç›¤›n› küçültmek”
anlay›fl› üzerinden iflledi¤i göz önüne al›n›rsa k›sa dönemde
enflasyonu makul bir düzeyde tutmas› için sadece bu iki arac›
kullanmas› mümkündür.

3- Özellikle 1990'larda patlak veren bir grup finansal kriz
liberal ve küresel ekonomik yap› hakk›nda flüpheler
do¤urmufltur. Halen yaflanan küresel bunal›mda özellikle
geliflmifl ülkelerin dünyaya yayd›klar› liberal felsefelerine
ayk›r› flekilde oldukça müdaheleci davrand›klar› dikkate
al›n›rsa; bu durum ileride liberal ekonominin tan›m›nda
b ir yumuflamaya gidilebilece¤inin iflaretidir. Herhalde bundan
böyle s›k› bir klasik liberal anlay›fltan daha yumuflak, zaman
zaman Keynesyen istikrar politikalar›na da yer açan bir anlay›fla
var›lacakt›r. Bu çerçevede özellikle sermaye hareketleri
üzerine konulabilecek tedbirler de tart›fl›lmal›d›r.

Türkiye ekonomisinin potansiyel büyüme oran› olan % 5
oran›n›, enflasyonu makul bir düzeyde tutmay› hedefleyerek
gerçeklefltirmek.

Türkiye'nin 1923'den bugüne kadar ki uzun y›llar ortalamas›n›
(% 5) potansiyel büyüme oran› olarak al›rsak ve bu büyüme
h›z›n›n gelecekteki y›llarda da ayn› büyüklükte sürece¤i
varsay›ld›¤›nda 70 kural›na göre 14 y›l sonra Türkiye’nin milli
gelirini ikiye katlayaca¤› görülecektir. Bu ba¤lamda büyüme
olgusu; teknolojik yenilikler vas›tas› ile gerçeklefltirilmelidir.
Bu nedenle ekonominin teknolojik yenilik içeren yeni ürünler
veya üretim yöntemleri sayesinde büyümesi gereklidir.

Teknolojik (makro) verimlilik art›fllar orta ve uzun dönemdeki
etkilerine göre iki grupta incelenebilir:

1- Veri ürünün yeni üretim yöntemi ile sa¤lanmas› veya
2- Yeni üretim yöntemi ile yeni ürün sa¤lanmas›.

Birinci durumda “ürün” veridir ama teknolojik yenilik
sayesinde birim üretim maliyeti düflmekte, kâr oran›
artmaktad›r. Fakat bu tür bir teknolojik yenili¤in büyümeye
katk›s› s›n›rl› olacakt›r.

‹kinci durumda ise teknolojik yenilik sayesinde art›k piyasada
yeni bir ürün ve yeni bir üretim yöntemi olacakt›r.

Bu ba¤lamda hükümetlerin en önemli görevinin teknolojik
de¤iflimleri destekleyen kurumsal çerçeveyi yaratacak bir
iktisadi politika uygulamak olmal›d›r.

B-En Çok Uyar›c› Etkiye Sahip ‹ktisadi
Politika Araçlar›n›n Seçimi

Türkiye Ekonomisinin Uzun Dönem
Öncelikleri
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1- Vergi reformunun gerçeklefltirilmesi:
Türk vergi sisteminde geliflmifl ülke vergi sistemlerinden
farkl› olarak % 70'i dolayl› vergilerden ve % 30'u ise dolays›z
vergilerden oluflan çarp›k bir yap›n›n sonland›r›lmas›
gereklidir.
Kamu kesimi aç›¤› azalt›lmal› ve böylece aç›¤›n neden oldu¤u
faizlerin yüksekli¤i, özel sektörün faaliyet d›fl› yat›r›mlara
yönelmesi  ve d›fllama etkisi önlenmelidir.

2- AB tar›m politikalar› gözönünde tutularak  yeni tar›m politi-
kalar› oluflturulmal› ve Toprak Reformu gerçeklefltirilmelidir.

Türkiye zirai önlemler yan›nda çevre ve finans piyasas›na
yönelik de tedbirler almal›d›r. Örne¤in, köylüden al›m yapan
ve ihracata yönelik çal›flan kooperatif nitelikli organik tar›m
flirketlerinin planlanmas›, tar›msal fiyat dalgalanmalar›na
karfl› koruma sa¤layacak türev piyasalar›nkurulmas› ve
üreticiye türev ürünlerin anlat›lmas›, ziraata yönelik uzman
kredi kurulufllar› oluflturulmas› gibi. Türkiye tar›m iflletmeleri
konusunda da politikalar oluflturmal›d›r.

Çin ve Hindistan gibi büyük nüfuslu ülkelerin tüketim
kal›plar›nda ortaya ç›kan geliflmeler tar›m ürünlerinin stratejik
önemini art›rmaktad›r. Türkiye tar›m ürünlerinde katma
de¤eri art›racak çal›flmalar› flimdiden planlamal› ve
gerçeklefltirmelidir.

Tar›mda gelirlerin artmas› di¤er sektörlerin ürettiklerine
talebi art›rd›¤› gibi istihdam aç›s›ndan da önemli katk›lar
sa¤layacakt›r. Türkiye milli tohum ve fidanc›l›k politikalar›n›
da oluflturmal› ve uygulamal›d›r.

3- E¤itim reformunun gerçeklefltirilmesi,
Ekonominin ihtiyaç duydu¤u kalifiye ifl gücünün yetifltirilmesi
baflta olmak üzere her seviyedeki  e¤itim alan›nda reformlar
geçeklefltirilmelidir. Yetiflmifl insan unsuru toplumdaki bütün
problemleri çözdü¤ü gibi ekonomik alanda da çözecektir.

4- ‹dari ve yarg› reformunun gerçeklefltirilmesi,

5- Profesyonel orduya geçilmesi.

6- AB ile Müzakerelerin baflar›l› bir flekilde sürdürülmesi.
AB, Türkiye ekonomisinin küresel sisteme ba¤land›¤› önemli
bir aland›r. AB'ye tam üyelik hedefine çeflitli ekonomik
nedenlerden ötürü s›k› s›k›ya ba¤l› kal›nmal›d›r. Girene kadar
ki süreçte AB etkisi Türkiye ekonomisi için kredibilite art›ran
bir unsur olarak hizmet etmektedir. Bunun iktisadi anlam›
büyüktür. Nitekim parasal istikrara yönelmifl birçok ülke
sadece  kredibilite sorununu çözebilmek için zaman zaman
dolarizasyona geçmifl zaman zaman para kurullar›
uygulam›flt›r. Oysa Türkiye örne¤inde AB, para politikas›n›n
tamamen  Türkiye'nin elinde kald›¤› dönemlerde etkin bir
ç›pa görevi görmüfltür.

Bu anlamda AB Türkiye'nin uygulayaca¤› her istikrar
program›nda çok önemli bir maliyet düflürücü ç›pad›r. Ayr›ca
AB etkisi geçti¤imiz dönemde tam da istenildi¤i gibi yabanc›
sermaye giriflini art›rm›fl, yap›s›n› da k›sa vadeli oynak
sermayeden daha kal›c› yat›r›mlara dönüfltürmüfltür.

Türkiye AB'ye tam üye olduktan sonra, yüksek faiz hadleri
AB seviyelerine gerileyecek ve Türkiye ekonomisinin h›zla
yat›r›m yap›labilecek bir ülke reytingine kavuflacakt›r.
Bu, Türkiye'nin  yabanc› sermaye çekmeye daha istikrarl›
koflullarda daha düflük faiz oranlar›ndan devam edebilece¤i
anlam›na gelir.

Orta ve Uzun Dönemde Yap›lmas›
Gereken Yap›sal Reformlar
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Bu durum kamu maliyesinde borç çevirmeyi de kolaylaflt›raca¤›
için kamu borçlanmas›n›n sebep oldu¤u d›fllama etkisi de
oratdan kalkacakt›r. AB'ye  tam üyelik Gümrük Birli¤i'ne iliflkin
 mevcut sorunlar› ortadan kald›raca¤› gibi Gümrük Birli¤i ile
ilgili karar alma süreçlerine Türkiye de kat›lacakt›r.

7- Ulafl›m altyap›s›n›n ekonominin ihtiyaçlar›n› karfl›-
layabilecek duruma getirilmesi.

Türkiye geliflmifl AB ile geliflmekte olan Orta Asya ve Orta
Do¤u aras›ndaki transit ülke olma konumunu ulaflt›rma
projeleri ile vurgulamal›d›r.

Bu süreçte enerji ulafl›m› için boru hatlar› projeleri üretilmelidir.

Ticaret için ise insan ve mal ulafl›m›n› sa¤layan deniz-hava-
kara yol a¤›n›n birbirini tamamlar nitelikte ele al›nmas›
gerekmektedir.

Uluslararas› tafl›mac›l›k ve lojistik sektörlerinin önemli gelir
sa¤layan, cari aç›¤› düzeltici etkisi bulunan ve istihdam
aç›s›ndan da yararl› hizmet sektörleri olarak alg›lanmas›
gerekmektedir

Ulaflt›rman›n  standart› ise AB müktesebat›na uyum sürecinde
belirlenecektir. Bu ba¤lamda piyasaya girifl aç›s›ndan daha
liberal ancak lisanslama standartlar› yükseltilmifl bir
ulaflt›rma piyasas› oluflacakt›r.

8- Gelir da¤›l›m›nda adaletin sa¤lanmas› ve devletin sosyal
devlet normlar›na daha da yaklaflt›r›lmas› önem arzetmektedir.
Son otuz y›ldan bu yana gelir da¤›l›m›nda bir düzelme olmufltur.
Ancak bunun yeterli oldu¤u söylenemez. Gündelik insani
ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› devletin görevidir. Bu konuda yasal
düzenlemeler yap›larak uygulamalar bafllat›lmal›d›r.

Bireylerin, vak›flar›n, derneklerin yerel yönetimlerin yard›mlar›
teflvik ve senkronize edilmelidir.

9- Özellefltirme süreci devam etmeli ancak toplumun
menfaatleri ön planda tutularak yap›lmal›d›r.
Türkiye'de özellefltirme süreci sadece basit bir varl›k sat›fl›
olarak görülmemelidir

Belli bafll› piyasalarda bir yol plan› haz›r olmal›d›r (ör: bankac›l›k
sektörünün tamam› yabanc›lara sat›labilir mi?)
Yabanc› yat›r›mc›lara yap›lan özellefltirmelerin k›sa vadede
cari aç›k üzerinde olumlu etkisi söz konusu iken uzun vadede
yurtd›fl›na kâr transferleri ile olumsuz bir etkiye sahip
olabilece¤i bugünden düflünülmelidir.

Özellefltirme felsefesi devletin ekonomideki dönüflümü ile
alakal› olmal›, özellefltirme sadece en yüksek gelir hedefi ile
yap›lmamal›d›r.

Devletin ekonomideki dönüflümü ise üreticilikten ç›karak
denetçi, düzenleyici bir role sahip olmas›d›r.
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Daha çok insan eme¤ine dayanan hizmetler sektöründe
geliflimin devam› için politikalar üretilmesi. (ör: turizm ve
bankac›l›k gibi çok eleman istihdam eden sektörlerde büyüme)

‹flçi istihdam› da düflünülerek sanayileflme planlar›n›n
haz›rlanmas› (tekstil sektörü Çin rekabeti karfl›s›nda yaln›z
b›rak›labilir mi?)

Yukar›daki yap›sal de¤iflim süreci ile büyüme dinami¤i
farkl›laflacakt›r.

10- ‹flsizli¤in azalmas› için,
Türkiye ekonomisinin 2001 krizinden bu yana en önemli
problemlerinden biri iflsizlik olmufltur.
‹flsizlik ekonomik büyüme paralelinde düflmemektedir.
Bu durum ekonomi literatüründe yazan tipik davran›fl ile
uyumludur:

‹flsizlik artt›¤› h›zdan çok daha yavafl bir h›zda geriler.

Bu nedenle Türkiye iflsizli¤i de düflük seviyede tutacak bir
sanayileflme politikas› yürütmelidir.

‹flsizli¤in azalt›labildi¤i oranda harcamalar kanal›yla üretim
aktivitesinin, kredi kanal› yoluyla da finansal ekonominin
uyar›laca¤› unutulmamal›d›r.

‹flsizlere yeni meslekler kazand›r›lmas›na yönelik halk e¤itim
merkezleri aç›lmas›.

Yabanc› kaçak iflçilerin takibinin s›k› yap›lmas›.

Küçük çapl› iflletme kurma kredisi sa¤layan uzman finansman
flirketlerinin kurulmas›.
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Sektörlerle ‹lgili Öneriler

2- Yeni Sektörlerin Oluflturulmas›

A- E¤lence sektörü,
B- Uluslararas› düzeyde nitelikli yüksek ö¤retim kurumlar›n›n

oluflturulmas›.
C- Sa¤l›k sektörünü d›fla açacak çal›flmalar›n yap›lmas›.
D- Geleneksel sanatlar›n canland›r›lmas› ve ürünlerinin 

piyasas›n›n oluflturulmas›.
1- Yeniden Yap›land›r›lmas› Gereken Sektörler

A- Tüketim mallar› sektörü
1- Tar›m, hayvanc›l›k ve bal›kç›l›k
2- Dokuma-giyim

B- Madencilik

C- Enerji

D- Orman ürünleri

Yukar›daki sektörlerin üretimi, girdi olarak kullan›laca¤› di¤er
sektörleri tetikler. Bu ileriye do¤ru ba¤lant› etkisidir. Yine bir
sektörde girdi olarak kullan›lan ürünler bu ürünlerin üretildi¤i
sektörlerde üretimi uyar›r, bu da geriye do¤ru ba¤lant› etkisidir.

Bu ba¤lamda yukar›daki sektörler kilit sektör olarak
tan›mlanabilir. ‹leriye do¤ru ba¤lant› etkisinin ekonomik aç›dan
önemi, sektörün üretimini girdi olarak kullanan sektörlerin
geliflmesine katk›s› oran›nda de¤iflir.
Ba¤lant›n›n yüksek olmas›, sektörel üretim art›fl›, ilgili
sektörlere daha çok ara mal› sa¤lar.

Türkiye için fiili büyümenin uzun dönemde ortalama potansiyel
büyümeye denk gelmesi için iki temel koflulun gerçekleflmesi
gereklidir. Birincisi fiyat istikrar› iken, ikincisi ihracat a¤›rl›kl›
büyümedir. Bu aç›dan yap›sal de¤iflim reformlar› ba¤lam›nda
afla¤›daki büyüme modeli kurulabilir.
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3- Geriye Do¤ru ‹thalata Ba¤›ml›l›k Oran›
Yüksek Sektörlere Yönelik Yap›lanmalar

4-‹stanbul’un  Uluslararas› Finans Merkezi
Olmas›

5- Sanayileflme ‹le ‹lgili  fiu Hususlar Dikkate
Al›nmal›d›r.

Türkiye’nin sanayileflmesi e¤er yönlendirilmez ise
küreselleflme sürecinde küresel ifl bölümüne uygun olarak
geliflecektir.

Halen Türkiye yüksek teknolojik ürün gam›na sahip de¤ildir.
Bu durumda Türkiye sanayisi düflük katma de¤erli orta
teknoloji ürünlerinde di¤er geliflen ülkelerle rekabet edebilir
mi? (Hindistan ve Çin'in insan gücü avantaj›na karfl› Türkiye'nin
ne kadar rekabet potansiyeli vard›r?)

Ya da Türkiye AB'ye yak›nl›¤› nedeniyle bir Avrupa ürünleri
montaj merkezi mi olacakt›r?

Dünyada gerek geliflen gerek geliflmifl ülkelerde devlet sanayi
politikas› belirleyebilmektedir (ör: Çin, Fransa). Türkiye'nin
de öncelikli sanayi alanlar› belirleyerek belli bafll› sanayi
dallar›nda geliflimi h›zland›rmas› dünyadaki konjonktüre de
uygundur. Zira liberallik yeniden tan›mlanacak bir anlay›fl
olarak önümüzde durmaktad›r
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E¤itim ve Ö¤retim, Tan›m ve Öneriler

E¤itim ve ö¤retim, bireyin;
• do¤al ve toplumsal çevrenin evrimsel dinami¤iyle
uyumlu,
• baflar›y› bu uyuma katk›da arayan,
• kendi tan›m›na göre mutlu ve müreffeh bir yaflam
sürdürebilmesi için gerekli görülen bilgilerin edinilmesi
süreci olarak tan›mlanabilir.
• Do¤al ve toplumsal çevre de¤iflebilir oldu¤undan, uyum
süreci dinamik,
• Uyuma katk› aray›fl›, bireyselin yan›nda toplumsal yarar›
da hedefliyor,
• Toplumsal yaflam bireyden hareketle, tümevar›mla
yönlendirilecekse e¤er; mutluluk ve refah kriterlerini
hayata verece¤i anlamla birlikte bireyin kendisi belirlemek
durumunda.
• E¤itim genel olarak hayata haz›rl›k, ö¤renim ise daha
çok meslek edinmeye yönelik teknik becerileri kazanma
süreci olarak düflünülebilir.

Sunum Özeti
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Bu aç›dan bak›ld›¤›nda;
• ‹nsan halen bilinen canl›lar aras›nda, hayata haz›rl›k
süreci en uzun olan›d›r.
Ça¤dafl yaflam›n artan karmafl›kl›¤› bu haz›rl›k sürecini
uzatma e¤iliminde.
• Dolay›s›yla; zorunlu e¤itim 11 y›la ç›kar›lmak
durumundad›r.
• Do¤a dostu ürünleri tercih ederek kaynaklar› etkin
kullanma al›flkanl›¤› do¤al çevre ile uyumun, toplumsal
karar süreçlerine kat›l›m al›flkanl›¤› ise toplumsal çevre
ile uyumun gere¤idir. Her ikisi de, k›yaslama, analiz ve
sentez, k›sacas› ak›lc› düflünme yetene¤inin refleks haline
getirilmesine ba¤l›d›r.
• ‹lkö¤retim müfredat›n›n bu yöneliflleri gerekçelendirip
kazand›rmaya yönelik bir içerikte olmas› önerilebilir.

Orta Ö¤retim

• Hayata haz›rl›k süreci olarak nitelendirilebilecek olan
e¤itimin,
• Teknik beceri kazanma süreci olarak nitelendirilebilecek
olan ö¤renimin birbirini destekleyen biçimde paralel
yürütüldü¤ü süreç.
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Yüksek Ö¤renim

•Yak›n gelecekte alternatifsiz görünen merkezi s›nav
sisteminin test becerisini gelifltirirken ayr›nt›l› ve analitik
düflünce yetene¤ini çeldi¤i hesaba kat›lmak
durumundad›r.
• Özgür ve yarat›c› düflünce yetene¤inin geliflip
yayg›nlaflmas›, üniversitelerin bilimsel ve idari özerkli¤inin
güçlendirilmesine ba¤l›d›r.
• Maddi özerkli¤e yönelik esneklikler de gereklidir.
• Müfredat, hayat›n genifl yelpazesini ve  bütünlü¤ünü
ortaya koyacak flekilde, seçmeli derslerle desteklenmek
ihtiyac›ndad›r.

Bilim ve Teknoloji, Tan›m ve Öneriler

• Bilim insan merak›n›n eseri olan bilgi kümesi,
• Teknoloji de bu bilgilerden hareketle güvenli ve müreffeh
bir yaflam›n temini amac›yla kurgulanm›fl olan
mekanizmalar bütünü olarak tan›mlanabilir.
• Asl›nda ikisi aras›nda geribeslemeler mevcuttur.

‹fllev

• Temel bilimlerde esas; evrensel insan bilgisinin
gelifltirilip geniflletilmesine katk›da bulunmakt›r.
• Uygulamal› bilimlerde ise, ülke koflullar›na ve toplumun
ihtiyaçlar›na öncelik tan›mak gere¤i vard›r.
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• ‹kisi birlikte bireyin ve toplumun do¤aya anlam
verebilmesinin yan›nda, do¤al çevre ile iliflkilerin uyumlu
ve baflar›l› olmas›n› sa¤lar

Yönetim

• Aralar›ndaki geribesleme nedeniyle,
bilimde hedef saptarken, teknoloji ihtiyaçlar›n›
göz önünde bulundurmak gerekiyor.
• Bu nedenle, aradaki eflgüdümü kollayacak bir
Bilim ve Teknoloji Bakanl›¤›’n›n kurulmas› yararl› olabilir.
• Üniversitelerde ülke koflullar›na yönelik bilginin daha
fazla üretimi, sanayi ile bütünleflmeyi kolaylaflt›r›r.
• Sanayinin  üniversitelerden bu yöndeki taleplerinde de
art›fla ihtiyaç var.
• Özel sektörün uzun vadeli ve büyük düflünmesi,
üniversitelerden taleplerini art›r›r.
• Bu verimli döngünün geliflmesi için, kamunun ilgili
taraflar› cesaretlendirmesi laz›m.

Bilim ve Teknoloji, Tehditler ve F›rsatlar

• 21. Yüzy›l'›n küresel tehditleri;
1. iklim de¤iflikli¤i,
2. enerji yetmezli¤i,
3. su sorunu.
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Aralar›nda geribeslemeler var:
Örne¤in enerjinin kullan›m kal›plar› iklim de¤iflikli¤ini
ivmelendirirken, iklim de¤iflikli¤i ve enerji yetmezli¤inin,
su sorununu baz› co¤rafyalarda art›rmas› bekleniyor.

‹klim De¤iflikli¤i

• ‹klim bilimin gelifltirilmesi,
• Olas› de¤iflikliklerin ayr›nt›l› co¤rafyalar için
belirlenmesi,
• Bu de¤iflikliklerin ilgili co¤rafyalar için; bitki dokusu,
tar›msal üretim, haflere nüfuslar›, bulafl›c› hastal›klar ve
frekanslar› gibi aç›lardan olumsuz sonuçlar›n›n
saptanmas›,
• Bu sonuçlar›n hafifletilmesine yönelik toplumsal
giriflimlerin belirlenip yönetilmesi
konular›n› bilim ve teknolojinin öncelikleri aras›na
sokmaktad›r.

Enerji Yetmezli¤i

• Rüzgar, biyokütle, biyoyak›t, jeotermal gibi  yenilenebilir
veya yeni enerji kaynaklar›n›n,
• Enerjiyi daha etkin ve tasarruflu kullanan 
teknolojilerin,
• Petrol, kömür ve do¤al gazdan oluflan fosil yak›tlar›
temiz yakma ve sera gaz› sal›mlar›n› azaltma
yöntemlerinin,



• Nükleer enerjiyi daha yayg›n ve güvenli kullanma
imkanlar›n›n gelifltirilmesini
bilim ve teknolojinin öncelikleri aras›na sokmaktad›r.

Su Sorunu

• Mevcut su kaynaklar›n›n gelifltirilip korunmas›,
• Tasarruflu ve etkin kullan›lmas› ,
• Suya daha az gereksinim duyan sanayi süreçleri, tar›m
ürünleri ve enerji bitkilerinin gelifltirilmesi,
• Deniz suyundan tatl› su elde edilmesi,
konular›n› bilim ve teknolojinin öncelikleri aras›na
sokmaktad›r.

‹lk Üç Sorunun Yol Açabilece¤i Uluslararas›
Gerginlikler

• Savunma Teknolojilerinin önemini art›rmaktad›r.

Bilim ve Teknoloji, Sonuç

• Bilim ve Teknoloji bir bütündür.
• Dolay›s›yla, bilim ve teknolojide yetkinlik hemen tüm
dallar›na, az çok hakim olmay› gerektirir.
• Çok say›da dala gereksinimi ve etkisi olan,
örne¤in nükleer enerji üretimi gibi bir teknolojiye
hakimiyet hedefi; genel yetkinlik kazanmay› kolaylaflt›r›r,
yap›lacak yat›r›mlar›n h›zl› geri dönmesini sa¤lar.

157
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E¤itim sistemimiz nicel aç›dan son y›llarda önemli geliflmeler
kaydetmektedir. Ne var ki, felsefi anlamda ayn› düzeyde bir
de¤iflikli¤in oldu¤unu söylemek zor. E¤itim felsefi temeli olan,
kontrol edilmesi daha güç, getirisi k›sa sürede al›namayan
bir aland›r. Bu yüzden e¤itimin felsefi yönüne her zaman önem
vermemiz gerekmektedir.

Geriye dönüp bakt›¤›m›zda, bu ülkenin e¤itimle ilgili temelinin
gerçekten sa¤lam at›ld›¤›n› görmekteyiz. Ama özellikle son
yirmi y›l içerisinde, belki de toplumun e¤itime olan talebi
nedeniyle, s›nav odakl› bir sisteme kaym›fl durumday›z. Bu
sistemi ortadan kald›rmak mümkün olmad›¤›na göre,
s›navlarla birlikte yeni çözüm aray›fllar›na yönelmek zorunday›z.

Ortaö¤retim döneminde ö¤rencilerimiz sürekli olarak
üniversite s›navlar›n› düflündü¤ü için, adeta s›n›flar›m›z bofl
kalmaktad›r. Bu nedenle, s›navlar›n biçimini de¤ifltirerek bu
kayb› durdurmak zorunday›z. Türk e¤itim sistemi di¤er dünya

e¤itim sistemleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda en önemli
özelliklerinden biri fluydu: Ülkemizin her bir köflesindeki
okulun yukar› do¤ru t›rmanmada bir iddias› vard›. Oysa bu
gün belli okullara giden ö¤renciler, seviyesi ve çal›flmalar› ne
olursa olsun, e¤itimine devam edememekte. Sadece meslek
liseleri de¤il, pek çok lise de bu durumda.

Dünyada temel e¤itimin süresi ortalama 12 y›l civar›na dek
uzam›fl durumda. Biz de son Milli E¤itim fiuras›'nda bu süreyi
uzatarak 2023 hedefleri için önemli bir aflamay›
gerçeklefltirebiliriz.

Ö¤rencilerimizin erken e¤itim dönemlerinde meslek seçimine
zorlanmalar› do¤ru de¤ildir.

Meslek liseleri ile meslek yüksek okullar› aras›nda önemli
bir fark kalmam›flt›r. Dünyadaki geliflmeleri de dikkate
ald›¤›m›zda ortaö¤retim düzeyindeki her türlü meslek e¤itimini
yüksek okullara kayd›rabiliriz. Bu sayede ortaö¤retimde
t›kand›¤›m›z pek çok noktay› da rahatl›kla aflabiliriz. Bu öneri
bir sanayi ülkesinde mesleki e¤itimi baltalayacak bir öneri
de¤ildir.

E¤itimde felsefi altyap›n›n ihmal edilip flekilcili¤e ve niceli¤e
a¤›rl›k verilir hale gelmesinden dolay›, özellikle son y›llarda
hiçbir önemli de¤ifliklik gerçeklefltirilememifltir. Örne¤in,
e¤itimdeki merkezi yap›da ciddi de¤ifliklikler gerçeklefltirmek
mümkünken bu yönde hiçbir ad›m at›lmam›fl, hatta
merkeziyetçi yap› daha da güçlenmifltir. Kademeler üzerinde
herhangi bir de¤ifliklik yap›lmam›flt›r. 1998 y›l›nda zorunlu
e¤itimin süresi befl y›ldan sekiz y›la ç›kar›lm›fl ama sekiz y›ll›k
e¤itimin kendi içerisinde kademelendirilmesi gerekirken ve

Türkiye'de E¤itim Sistemi: 2023 Perspektifi
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5+3, 3+5 veya 3+3+2 gibi farkl› modeller denenebilecek iken
bu yap›lmam›flt›r. Bu nedenle, bir e¤itim reformu olmas›
gereken sekiz y›ll›k e¤itim, e¤itimi zedelemifltir. Yine AB'ye
uyum çerçevesinde üç y›ldan dört y›la ç›kar›lan ortaö¤retimin
özellikle müfredat aç›s›ndan ele al›nmas› gerekirdi, ama bu
da gerekti¤i gibi ele al›namam›flt›r. Müfredatta önemli flekli
de¤ifliklikler yap›lmas›na ra¤men bu de¤ifliklikler akreditasyon
temeline dayanmad›¤› için maalesef yeterli de¤ildir.

Biz önümüzdeki y›llarda e¤itim sistemimizi bafltan afla¤› ve
gerekti¤i biçimde yeniden yap›land›rmak istiyorsak, bir e¤itim
eliti ortaya koymak zorunday›z. E¤itim toplumsal oldu¤u kadar
bireyseldir de. Bu nedenle, e¤itimin çeflitli kademelerine
kat›lman›n bir bedeli olmal›. Sistemin geliflmesi için bu noktaya
da önem verilmesi gerekmektedir. E¤itime kaynak ay›rma
iflini çok da fazla abartmamal›y›z. Bu bizim 20 - 30 y›l önceki
kompleksimizdi. E¤itime ay›rabilece¤imiz para gerçekten azd›.
Bu gün ise, e¤itime ayr›lan kayna¤›n daha verimli kullan›lmas›
üzerinde durmal›y›z.

Son dönemde, proje ve araflt›rmalar ile ilgili yaklafl›mlarda
da ciddi sapmalar oldu¤u gözlemlenmektedir. Belirli bir
ihtiyaca cevap vermek üzere haz›rlanan projeye kaynak bulma
biçimindeki klasik anlay›fl yerini kaynak var, buradan nas›l ifl
ç›karabiliriz anlay›fl›na b›rakm›fl durumda. Bu durumda suni
ve ne ifle yarad›¤› kuflkulu projeler ortaya ç›kmaktad›r.

E¤itim ile ilgili ezberlerimizi art›k bozmak durumunday›z.
Örne¤in, e¤itim eflittir para söylemini biraz ikinci plana almam›z
ve e¤itimin bir ruh ifli oldu¤una inanmam›z gerekir. Okuma
yazma oranlar›n›n art›r›lmas› da birincil bir problem olarak
görülmemelidir.

Okuma yazma ne kadar önemli olursa olsun ve bunu
yayg›nlaflt›rmak için ne denli çaba gösterirsek gösterelim,
okuryazar olmayan bir kesim mutlaka olacakt›r.

Toplum e¤itimle ilgilenme kayg›s›yla, bu alanda do¤ru bir
talep yaratam›yor ve dershane e¤itimi, özel kurs, yurt d›fl›
e¤itimi gibi çabalarla gemisini kurtarmaya çal›fl›yor, ama
problemleri aflabilmemiz için bir bask› ve talep yaratm›yor.
Bu nedenle, toplum kat›nda yap›lan faaliyetlerde, toplumun
kaliteli e¤itim talebini art›racak politikalar izlenmelidir.
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Günümüzde en büyük strateji e¤itimle ilgili olan stratejidir.
E¤er stratejimiz bir toplumu ileriye tafl›maksa, farkl›laflmaksa,
o zaman birinci önceli¤in e¤itim olmas› gerekir. Latincede
çok hofl bir söz var “Önce yafla, sonra felsefesini yap.”
Dolay›s›yla öncelikle neler yapt›¤›m›za flöyle bir bakmak
gerekmektedir. Günümüz dünyas›nda iletiflim ça¤›n›
yaflamaktay›z. Dünya bilim ça¤›nda h›zl› bir flekilde ilerlerken,
her an yeni alanlar olufltu¤unu görmekteyiz. Bir gün bio-
teknoloji derken, çok geçmeden nano-teknoloji ortaya ç›k›yor.
Bundan sonras› için çevre teknolojileri, iletiflim teknolojileri
alanlar›nda ciddi geliflmeler yaflanacakt›r. Çünkü insan denen
faktör ve onun yaratm›fl oldu¤u etkiler dünyam›z› yeni boyutlara
tafl›maktad›r. Dünya gerçe¤i karfl›m›za flunu ç›kar›yor: Bat›
yar›mküresi %13-15'lik bir dünya nüfusuyla dünya gelirlerinin
%75-80'inini ve enerjisini tüketiyor, çevresini kirletiyor. Ama
bu toplumlar›n temel özelli¤i e¤itim düzeylerini belli bir düzeye
getirmifl, bilgiden bilgi üreten toplumlar durumuna gelmifl
olmalar›d›r. Bu ba¤lamda, bilim ve e¤itim politikas› olmayan
hiçbir toplumun, hiçbir ulusun baflar›l› olma flans› yoktur.

Bir ülkenin kaynaklar› ve yetiflmifl insan› varsa o toplum ileri
gider. Kayna¤› olan ama yetiflmifl insan› olmayan ülkelerin
yol alamad›¤›n›, ama yetiflmifl insan› olup kayna¤› olmayan
ülkelerin kaynak yaratt›¤›n› biliyoruz. Bunun için, her alanda
iyi donan›ml›, dünyay› iyi alg›layabilen, evrensel ölçekte güçlü
insanlar yetifltirmemiz ve dünyay› alg›layarak ülkemizi bu
çerçevenin içerisine iyi konumland›rmam›z, yani önce
ulusallaflman›n gerçeklefltirilmesi ve daha sonra
ulusallaflmadan evrenselleflmeye do¤ru ilerleyen bir insan
modelini oluflturmam›z gerekmektedir. E¤itimin bir nesnesi
olan insan›n do¤ay› iyi alg›layan, yorumlayan ve biçimlendiren
bir yap›ya sahip olarak yetifltirilmesi gerekir.

Türkiye'de Yüksek Ö¤retimin Temel Sorunlar›
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Yetiflmifl insan gücü geliflmiflli¤in ölçüsüdür. Ama bunun
sa¤lanabilmesi için bir tak›m sorular›n sorulabilmesi gereklidir.
Hangi güçle ülkeyi ileriye tafl›yaca¤›z. ‹flte bu noktada strateji
ön plana ç›kmaktad›r. Mevcut akademisyenler ile bu ilerlemeyi
sa¤lamak mümkün müdür? Bu anlamda gelece¤e yönelik
bil im adam› yetiflt irme projelerimiz var m›d›r?

 Yetiflmifl insan gücünün en üst aflamas› olan üniversitenin
temel fonksiyonlar› araflt›rma yapmak, e¤itim vermek, toplumu
ayd›nlatmak ve topluma hizmet verebilmektir. Üniversite akla
gelmeyeni görme, belli kal›plar içerisinde düflünmeme, yenileri
bulma, yarat›c› olabilme, her fleyden önce hakikati
araflt›rabilen, kuflkuculu¤u ve sorgulay›c›l›¤› en üstte tutabilen
ve sürprizlere aç›k olan bilim insanlar›n›n faaliyet gösterdi¤i,
beyin f›rt›nas› için en uygun olan alanlard›r. Üniversite tart›flma
ortam›d›r. Tart›flman›n olmad›¤› yerde üniversite olmaz.
Evrensel kurumlar olarak üniversite, ak›l sürecini duygusal
sürecin önüne alarak, kiflilerin olgular› görmesini ve sonuca
ulaflmas›n› sa¤layan ortamlard›r. E¤itimin temel amac› da
asl›nda bir topluma fark›na varabilme özelli¤i kazand›rmakt›r.
Üniversitenin görevleri dünyaya farkl› aç›dan bakabilen
evrensel insan yetifltirmektir. Türkiye'nin bu alandaki en büyük
eksikli¤i sosyal bilimlerin -muhtemelen birtak›m korkular›n
bir sonucu olarak- ihmal edilmesidir. Ayd›n insan yetifltirecek,
toplumu ileriki aflamalara tafl›yacak, toplumsal dönüflümleri
alg›layacak ve bunu toplumun dinamiklerine katacak insan
yetifltirme konusunda bir s›k›nt› yaflad›k. Bu nedenle Türkiye'nin
sosyal bilimlere de önem vermesi gerekmektedir.

E¤itimimizin bu günkü durumu nedir? Üniversitelerin ö¤renci
kayna¤› olan ortaö¤retim kurumlar› üniversite okuyabilecek
düzeyde ve say›da(???) ö¤renci yetifltirememektedir. 130'un
üzerinde üniversitemiz var. Ço¤unun akademik kadrolar› ve
altyap›s› eksik. Buna ra¤men 1.700.000 ö¤rencinin tümünü

buraya yönlendiriyoruz. E¤itimin ezberci ve bilgi yükleme
modeline dayal› oldu¤unu rahatl›kla söyleyebiliriz. S›nav
endeksli bir sistemimiz var. Üreticilik, yarat›c›l›k ve
giriflimcilikten uzak bir üniversite e¤itimine do¤ru h›zla
sürüklenmekteyiz. Türkiye 1940'lara 50'lere kadar Köy
Enstitüleri modeli ile böyle bir flansa sahipti, ama bilindi¤i
üzere daha sonra bu flans› kaybetti.

Türkiye'de matematik ve fen bilimleri alanlar›nda maalesef
çok gerilerdeyiz. Fen ve Anadolu liseleri görece daha baflar›l›
olsa da, düz liselerdeki durum içler ac›s›d›r. Meslek
okullar›ndan zaten söz etmiyoruz. Peki ama neden Türkiye'de
üniversitelere gelen ö¤renciler yetersiz oluyor? Sorun
üniversiteyle, ortaö¤retimle, e¤itim sistemiyle bütüncül bir
sorun. Üniversitelerimiz maalesef dünya üniversiteleriyle
karfl›laflt›r›ld›¤›nda, araflt›rma ve bilim üretme kapasitesi ve
niteli¤i yönünden, baz› özel üniversiteler d›fl›nda, arzulanan
durumda de¤ildir. Dünyadaki baflar›l› üniversiteler
s›ralamas›nda hiçbir bir üniversite ilk befl yüz üniversite
aras›na girememifltir. Bu durum dünya ekonomisinde 17.
Avrupa ekonomilerinde 6., dünya ordular›nda 4. s›rada bulunan
Türkiye'ye yak›flmamaktad›r. 75 -80 bin araflt›rmac›, ö¤retim
üyesi ve görevlisinin bulundu¤u bir ülkede bilimsel makalede,
yarat›c›l›kta, dönüfltürmede Türkiye en son s›ralarda yer
almaktad›r. Dünya bilimine katk›m›z binde on üç (nüfus oran›)
civar›nda. Maalesef bir yerlerde bir yanl›fll›k var. Bana göre
en büyük sorun Türk bilim insanlar›n›n neyi arad›¤›n›
bilmemesidir. Bunun da sorumlusu e¤itim sistemidir. Bugün
üniversitelerimizde bilim adam› terbiyesi alm›fl, bilim adam›
yaflam biçimini benimseyebilmifl akademisyen say›s› oldukça
düflüktür. Bugünkü yap› ile ö¤retim potansiyelini ileriki
aflamalara tafl›mak mümkün de¤ildir. Türk üniversiteleri kendi
içerisinde ço¤ald›lar. Üniversiteye bafllad›¤› yerde profesör
olmufl ö¤retim üyeleri var. Halen uça¤a binmemifl ö¤retim
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üyesi olmas› oldukça düflündürücü. Üniversitelerde akademik
yükselme sorunu ciddi bir sorundur ve kendi içerisinde çökmüfl
durumdad›r. Ö¤retim üyelerinin profiline bakt›¤›m›zda, fen ve
Anadolu liseleri gibi kaliteli liselerden gelen nerdeyse yoktur.
Gelir düzeyleri yoksulluk s›n›r›n›n içine düflen ö¤retim
elemanlar› ek ifl peflindedir. Sivil toplum örgütlerine akademik
hayat›n kat›l›m› son derece düflüktür. Kendi meslek örgütlerine
dahi son derece düflük düzeyde kat›lmaktad›rlar. Akademik
yükseltme ve de¤erlendirme ciddi bir sorundur. Negatif
seleksiyon oluflmufltur. ‹yiler de¤il, zay›f bireyler
üniversitelerde akademisyen olma sürecine girmifltir son
y›llarda. Ülkenin ciddi bir e¤itim politikas› yoktur.
Üniversitelerde heyecan zay›ft›r. Araflt›rmalar›n kalitesi ve
bilimsel verimlilik düflüktür. Üniversitelerin yap›sal, idari ve
bilimsel sorunlar›ndan çok felsefi yaklafl›m, yetersizlik ve
denetimsizlik sorunlar› daha önemlidir. Verimlilik ve rekabet
konular›nda ciddi sorunlar›m›z vard›r.

Sonuç olarak, mevcut sorunlar›n bafl›nda olaylar›n bütünsellik
(???) ölçüleri içerisinde kavranamam›fl olmas› gelmektedir.
Buna ba¤l› olarak planlama yetersizli¤i vard›r. Denetimsizlik
had safhadad›r. E¤itimsizlik sorunu düflündürücüdür. Özellikle
yüksek lisans ve doktora e¤itimi arzu edilenin çok çok
gerisindedir. E¤itim gelifltirme ve ileriye tafl›mada bir
eflgüdümsüzlük ve örgütsüzlük söz konusudur. YÖK ve
üniversiteler aras›ndaki hiyerarflik yap› üniversitelere ilerleme
heyecan› kazand›ramam›flt›r. Üniversitelerin temel sorunu
ba¤›ms›z düflünebilme yetersizli¤i ve s›¤l›¤›d›r. Durumdan
vazife ç›karabilen insan say›m›z azd›r. Her biri bir kasaba
büyüklü¤ünde, 20, 30, 50, 60 bin nüfusu olan üniversiteler
bilimsel sorunlar›n› bir tarafa b›rakarak, birer flantiye ve
müteahhitlik süreçlerinin içerisine girmifllerdir. ‹haleler vs
üniversite rektörlerini flaibe alt›nda b›rak›r hale gelmifltir. En
önemli sorunlar›n bafl›nda da üst yönetimlerin belirlenmesi

gelmektedir. Son rektörlük atamalar› da bunu iyice su yüzüne
ç›karm›flt›r. Rektör adaylar›n›n belirlenmesi halen ciddi bir
sorundur. Art›k, e¤er üniversitelerde akademisyenler oy
kullanacaksa bu oylar›n de¤erli olmas› gerekir. Negatif
seleksiyon çerçevesinde, akademisyen olmamas› gereken
çok say›da insan seçmen konumuna getirilmifltir.

Üniversiteler her türlü otorite egemenli¤inden kendini
ar›nd›rm›fl, özerk, toplum yarar›na faaliyet gösteren,
üniversitenin tüm unsurlar›n›n yönetimde yer ald›¤› özgür bir
yap›ya kavuflturulmal›d›r. Üniversite reformu art›k kaç›n›lmaz
hale gelmifltir. Yeni bir yasaya gereksinim bulunmaktad›r.
YÖK yasas›n›n 130 ve 131. maddeleri de¤ifltirilmeli, ayr›nt›ya
girilmeden, üniversitelerin özerk olduklar› aç›kça ifade
edilmelidir. Kurumsal ve mali özekli¤in yan›nda bilimsel
özerklik de mutlaka sa¤lanmal›d›r. Özerklik sa¤lanm›fl olsayd›
bu gün baflörtüsünden rektörlük seçimlerine kadar pek çok
problem kendili¤inden çözümlenmifl olacakt›. Türkiye'nin
Avrupa standartlar›nda özerklik puan› sekiz üzerinden,
maalesef, bir buçuktur.

Ar-ge'de çal›flacak olan kesimin oran› %5' ç›kar›lmal›, yani
bir bilim ordusu kurulmal›d›r. Bir Türk üniversitesinin
dünyadaki ilk yüz üniversite aras›nda yer alabilmesi için gerekli
tüm altyap›n›n haz›rlanmas› gerekmektedir.

Türkiye'de bilim ve teknoloji bakanl›¤› kurman›n zaman› art›k
gelmifltir. Ülkemiz kendine yak›flan bir bilim, e¤itim ve teknoloji
politikas› belirlemeli ve bunu belli aral›klarla revize etmelidir.
Bilim ve araflt›rmaya ayr›lan pay GSMH'nin %2'si düzeyine
ç›kar›lmal›d›r. Birinci önceli¤imiz e¤itim olmal›d›r. Bu konuda,
Kore ve Finlandiya büyük baflar›lar göstermifller ve karfl›l›¤›n›
alm›fllard›r. Bizim de bu anlamda birazc›k ellerimizi tafl›n
alt›na koymam›z gerekmektedir.
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Önümüzdeki 15-20 y›l Türkiye'yi ve bütün dünyay› derinden
etkileyecek dolayl› veya do¤rudan insan eliyle oluflturulmufl
olaylara, teknolojik de¤iflikliklere gebedir. 2023 y›l›na gelirken,
e¤er geç kalm›fll›¤›m›z varsa, bugünden bafllayarak önümüzde
bizi bekleyen tehdit ve tehlikeleri alg›lamam›z, bunlar›
hafifletecek tedbirleri almam›z için yapacaklar›m›z› mercek
alt›na yat›rmam›z gerekmektedir. Dünya ile birlikte özellikle
ülkemizi etkileyecek olan üç temel unsuru ele almak istiyoruz.

Bunlardan birincisi kalk›nmam›z›, sanayi ve tar›mdaki
geliflmemizi, refah›m›z›, hattâ millî savunmam›z› s›k› s›k›ya
ba¤lad›¤›m›z petrolün hem tükenme, hem de fiyat›n›n artmas›
konusudur. Dolay›s›yla hayatî önem kazanan konu, petrolün
yerine neyin ikame edilece¤idir.

‹kinci konu, bulundu¤u co¤rafî konumdan dolay› yurdumuzun
önemli riskler alt›nda oldu¤u iklim de¤iflikli¤i konusudur.
Birleflmifl Milletler Teflkilât›'na ba¤l› iki büyük bilimsel kurulufl
(Hükûmetleraras› ‹klim De¤iflikli¤i Paneli ve BM ‹klim
De¤iflikli¤i Çerçeve Sözleflmesi sekretaryas›) bugüne kadar
yapt›¤› çal›flmalarda, önümüzdeki y›llardan bafllayarak içinde
bulundu¤umuz yüzy›l›n sonuna do¤ru fliddeti daha da artacak
ölçüde pek çok iklimsel olumsuz de¤iflikli¤in ve buna ba¤l›
olarak ekonomik, toplumsal ve siyasî olaylar›n birbirini
kovalayaca¤›n› ilân etmektedir. Öngörülen bu olumsuz
geliflmeleri önlemenin çareleri yok mudur?

Önlenemeyecek olanlara karfl› nas›l dayanma ve direnç
gösterebiliriz?

‹klim de¤iflikli¤ine ba¤l› kurakl›¤›n fliddetini artt›raca¤› co¤rafî
kuflakta yer alan ülkemizde zaten pek bol olmayan kullan›labilir
su kaynaklar› önümüzdeki 15-20 y›l içinde daha da azalma
yoluna gidecektir. Temel yaflam unsuru olmas›n›n yan› s›ra
su, enerji üretiminden, tar›ma, insan sa¤l›¤›ndan biyolojik
çeflitlili¤in sürdürülmesine kadar pek çok hayatî alan›
etkilemektedir. Yararlan›lacak su kaynaklar›n›n azalmas› ve
k›tlaflmas›, hem sudan beklenen yararlar›n ve hizmetlerin
yeterince karfl›lanamamas›na, hem de uluslararas› su
paylafl›m›n›n do¤uraca¤› siyasî olaylara yol açacakt›r.
Dolay›s›yla suyun israf edilmeden, afl›r› kullan›lmadan
insanlar›n yarar›na sunulmas›, bir baflka deyiflle su yönetimi
büyük önem kazanacakt›r.

Yukar›da s›ralad›¤›m›z üç mesele gerek dünyan›n, gerekse
Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve siyasî gelece¤ini yak›ndan
etkileyecek oldu¤undan bunlara karfl› al›nacak tedbirler için
bilim ve teknoloji seferber olmak zorunda kalacakt›r. Kalk›nm›fl
ülkelerdeki bilimsel ve teknolojik çal›flmalar› yapan karar
verici organlar ile uzmanlar, flimdiden sebepler ve çözümler
üzerinde gece gündüz çal›flmaya koyulmuflken Türkiye'nin bu
konuda yavafl ya da umursamaz davranmas› beklenemez. Bu
bak›mdan önümüzdeki on y›llarda bilim ve teknolojimizi
flekillendirecek temel konulara (genetik, t›p, elektronik, biyonik,
nanoteknoloji, vb.) yukarda sözünü etti¤imiz meselelere çözüm
getirecek çal›flmalar›n da acilen eklenmesi gerecektir.

Petrolde Arz Yetersizli¤i,
‹klim De¤iflikli¤i ve Su Meselesi

2023 Y›l›nda Bilim ve Teknolojiyi
Yönlendirecek Olan Bask›n Etmenler
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1859'da Pennsylvania'da ilk petrol kuyusunun aç›lmas›ndan
itibaren petrol insanlar›n vazgeçemedi¤i, uygarl›k ve refah›n
temel itici gücü hâline gelmifltir. Zira petrol, kolay
bulunabilirlik, yüksek verimle baflka ›s› enerjisine dönüflebilme,
yüksek enerji yo¤unlu¤u, tafl›ma ve depolama kolayl›¤›, oldukça
güvenli olmas› ve içerdi¤i ürünlerin (gazlar ve s›v›lar) çok fazla
araç ve süreçte kullan›l›yor olmas› bak›m›ndan çok yüksek
avantajlara sahip bir maddedir. Esas olarak hidrokarbonlardan
oluflan petrolün rafine edilmesi s›ras›nda elde edilen gazlar
(propan, bütan), s›v›lar (benzin, motorin, a¤›r ya¤lar…) enerji
kayna¤› olarak çok yayg›n bir kullan›m alan› bulmufltur.  Bunun
yan› s›ra,  petrokimya sanayinin geliflmesi sayesinde, di¤er
rafinaj ürünleri de, ilâçlardan, patlay›c›lara, her türlü plastik
maddeden, tekstile, inflaat malzemelerinden, gözlük

merceklerine kadar inan›lmayacak kadar çok ürün, mal ve
gerecin temel maddesi olmufltur. Üstelik ilk zamanlardaki
çok ucuz fiyat›ndan dolay› hemen her ülkede pek bol bir flekilde
kullan›lmaya bafllanm›flt›. Fiyat› artsa da petrole olan ba¤›ml›l›k
artarak devam etmektedir, çünkü özellikle Bat›l› ülkeler
taraf›ndan insanl›¤a benimsetilen refah modeli petrol
ürünlerinin afl›r› derecede kullan›lmas›na ba¤l›yd›. Gene de
petrol ürünlerinin özellikle ulafl›m sektöründe getirdi¤i yüksek
verimli motorlar›n kullan›lmas› imkân›n›n insanl›¤›n
kalk›nmas›nda (tar›m, uluslararas› nakliyenin kolaylaflmas›yla
ekonominin geliflmesi…) belirleyici bir rol oynad›¤› inkâr
edilemez.

XX. yy boyunca baflka enerji kaynaklar›n›n gitgide önem
kazanmas›na ra¤men petrol XXI. yy'›n flafa¤›nda hâlâ dünyan›n
en önemli birincil enerji kayna¤› olmaya devam etmektedir.
1971'de petrol birincil enerji tüketiminde % 44'lük bir paya
sahipken, 2002'den itibaren % 36 düzeyinde kalm›fl, 2007'de
de % 35,6'ya gerilemifltir.

Ancak petrol sonsuz bir kaynak de¤ildir. Günün birinde onun
da tükenme e¤ilimine girece¤i bilinmekteydi. Ne var ki, 1950'li
ve 60'l› y›llarda petrolün tükenme e¤ilimine girmesinin (petrol
üretiminin maksimum noktas›ndan geçerek azalmaya
bafllamas›n›n) çok uzun süre alaca¤› düflünülmekteydi. Böylece
tüketim sürekli art›fl göstermifl, zaman içinde özellikle siyasî
dalgalanmalar sonucu petrol fiyatlar›nda beklenmedik art›fllar
görülmüfl, bu arada arama faaliyetleri sonucunda yeni rezervler
(Kuzey Denizi sahas›, Hazar petrolleri, Afrika'da yeni petrol
sahalar›…) bulunarak üretime al›nm›flt›r.

Petrol Meselesi
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yeni iflletilebilir sahalar›n art›k bulunmas›ndaki zorluktan
dolay› son 7 y›ld›r % 12'ye düflmüfltür. Buna karfl›l›k 1990-
2000 aras›nda % 10 artan günlük üretim, son y›llarda çeflitli
sebeplerden dolay› (varil fiyat›n›n artmas›, siyasî
istikrars›zl›klar, tasarruf tedbirleri, vb.) son 7 y›lda ancak %
8,8'lik bir art›fl göstermifltir. E¤er rezerv miktar›n› önemli
miktarda artt›rabilecek yeni petrol sahalar› bulunamazsa, ki
bu ihtimal jeolojik veriler ›fl›¤›nda oldukça azalm›flt›r, mevcut
üretim miktarlar›yla bu rezervler ancak 41,6 y›l yetecektir1 .
Bununla beraber en iyimserler bile büyük petrol rezervi
kefliflerinin art›k sonuna gelindi¤ini, bu üretim miktarlar›yla
XXI. yy'›n ortalar›ndan itibaren dünya petrol ihtiyac›n›n
karfl›lanmas›n›n art›k mümkün olamayaca¤›n› kabul
etmektedirler. Tabiî buna ba¤l› olarak, nadir bulunmaya
bafllanan ve talebi fazla olan her mal için oldu¤u gibi petrolün
fiyat› da, spekülasyonlar olmasa bile, artmaya devam edecektir.

Günümüzde petrolün enerji kayna¤› olarak kullan›ld›¤› en
önemli sektör ulafl›md›r. Günlük yaklafl›k 80 milyon varil
petrolün toplam 53 milyonu (% 66,25) ulafl›m sektöründe
kullan›lmaktad›r (kendi içindeki döküme göre 53 milyonun 29
milyon varili kara ve denizde insan tafl›nmas›nda[% 54,7], 19
milyon varili kara ve denizde mal tafl›mac›l›¤›nda [% 35,8], 5
milyon varili de havada insan ve mal tafl›mac›l›¤›nda [% 8,47]
kullan›lmaktad›r). Bir sonraki bölümde daha ayr›nt›l› olarak
de¤inece¤imiz önemli bir konu da, özellikle ulafl›m sektöründe
petrol gibi fosil bir yak›t›n bu kadar yo¤un kullan›lmas›n›n
sebep oldu¤u fliddetli karbondioksit gaz› sal›m›d›r.

Bu durumda petrolün insanl›¤a çok daha yararl› petrokimya
ürünlerinin üretilmesinde daha uzun süreler hizmet
görebilmesi ile iklim de¤iflikli¤ine yol açan karbondioksit
gaz›n›n önemli oranda azalt›lmas› (flu anda ulafl›mda kullan›lan
petrol dünya sera gazlar› sal›m›n›n % 37'si gibi çok büyük bir
orana eriflmifltir) hedefleniyorsa, petrol tüketiminin belirli
sahalarda azalt›lmas› zorunlulu¤u ile karfl› karfl›ya
bulunulmaktad›r.

Tüketimin azalt›lmas› için birinci yol bugünkü afl›r› tüketime
dayanan refah modelinden giderek vazgeçmek (toplu tafl›ma,
yak›t tasarruflu araçlar, vb.), ikinci yol da bilhassa ulafl›m
sektöründe petrol türevleri yerine geçecek yak›t türlerini
gelifltirmektir.

Ulafl›mda kullan›lan petrol türevi yak›tlar yerine bir süredir
alternatif yak›tlar denenmektedir. Bunlar›n en önemli grubu
biyoyak›tlard›r. Di¤erleri de elektrik ve hidrojeni kullanan
sistemlerdir. ‹flte bu aflamada bilim ve teknolojik geliflmeler
ve araflt›rmalar büyük önem kazanmaktad›r; çünkü esas olan

1BP Statistical Review of World Energy 2008.
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ilke, hem petrolün enerji özelliklerini tafl›yacak bir madde
üretilmesi, hem de bu maddenin elde edilmesi için harcanacak
olan enerjinin üretilen maddenin enerji de¤erinden fazla
olmamas›d›r.

fiu anda bilinen teknolojilerle, ba¤›ms›z elektrik sistemleriyle
çal›flan araçlar›n en büyük eksikli¤i elektri¤in akü sistemlerine
flarj edilme süresinin oldukça uzun olmas› (1 saat kadar) ve
belirli bir h›zda uzun mesafelere gitmekte yetersiz kalmas›d›r.
Hidrojen kullanan sistemler de iki dala ayr›lmaktad›r. Do¤rudan
hidrojeni oksijenle yakarak ç›kan enerjiden ›s›l motorlarda
yararlanmak ya da hidrojenin “yak›t pili” denilen özel katalizörlü
elektroliz düzeneklerinde elektri¤e dönüfltürerek elektrikli
motorlar› tahrik etmek. Her iki durumda da hidrojenin uzun
süre depolanmas› veya araç içinde üretilmesi söz konusudur.

Ayr›ca hidrojenin, flu anda bilinen teknolojilere göre, elektroliz
yoluyla (sudan) elde edilmesinde kullan›lan enerji, üretilen
hidrojenin kendi enerjisinden fazla veya bafla bafl de¤erdedir.
Bir di¤er hidrojen üretim yolu da, fosil yak›tlardan elde edilen
hidrokarbonlardan kimyasal yöntemlerle elde etmektir. Her
iki durumda da (elektroliz için harcanan elektri¤in üretiminde
veya hidrokarbonlar›n parçalanmas›nda) karbondioksit
sal›mlar› bak›m›ndan negatif bilanço2  elde edilememektedir.

Biyoenerjiye gelince, özellikle biyokütleden (orman ve tar›m
at›klar›, evsel at›klar) elde edilen gaz (metan) ve s›v› yak›tlar
(etanol -normal alkol- ile s›v› ya¤lar) ile biyokütlenin ifllemden
geçirilmeden do¤rudan yak›t olarak kullan›lmas› (tezek, odun,
orman ve tar›m at›klar›…) uzun zamand›r gündemde olan bir
konudur.

2 Negatif bilanço:  söz konusu sera gaz› salmayan yak›t maddesinin üretim
aflamalar›nda harcanan baflka enerji maddelerinden sal›nan karbondioksit
miktar›n›n, bu yak›t maddesinin kullan›lmas›yla sal›nmas› önlenen
karbondioksit miktar›ndan daha az olmas› durumu.



167

Petrol türevlerinin yerine kullan›lacak olan biyokütle daha
çok kimyasal ifllemden geçirilerek biyolojik at›klar›n veya
özellikle bu ifl için tar›m› yap›lan bitkilerin (kolza, ayçiçe¤i,
flekerkam›fl›, m›s›r…) kullan›lmas›n› gerektirmektedir.3 Ne
var ki burada da yukarda verdi¤imiz ilke geçerlidir

Kanaatimizce 2023 vizyonunda Türkiye'nin önünde bu alanda
çok önemli f›rsatlar ç›kaca¤›n› göz önüne almak gerekecektir.
Birincisi Türkiye de kalk›nmakta olan ve petrol kayna¤›
bulunmayan di¤er ülkeler gibi, tam da petrol üretim e¤risinin
azalma yönüne girece¤i 2020'li y›llara bugünden bafllayarak
haz›rl›kl› girmek durumundad›r. ‹kincisi, tar›msal yak›tlar için
tar›m alanlar›n›n elverifllili¤i ve geleneksel tar›m geçmifli
özellikle k›rsal alanlarda ürün çeflitlili¤ine geçifli ve dolay›s›yla
k›rsal alanlar›n yeniden ekonomik yönden kalk›nmas›n›
h›zland›racakt›r.

Ama bu çal›flmalar›n tar›m ve kimyasal proses alanlar›nda
bilimsel ve teknolojik yönden desteklenmesi flartt›r.

Bu bak›mdan Türkiye bugünden bafllayarak, kurulacak olan
“enerji tar›m› enstitüleri” ile derhal biyolojik ve tar›msal
yak›tlar›n (sadece geliflmifl ülkelerde yap›lanlar› tekrarlamakla
yetinmeden) “yenilikçi” anlay›flla ele al›nmas›n› planlamal›d›r.

Türkiye at›laca¤› ciddî bir programla 2023'lü y›llara, sürdürüle-
bilirli¤i sertifikayla kan›tlanm›fl (sera gazlar› sal›m› bak›m›ndan
negatif bilançolu), yak›t maddeleri temini bak›m›ndan güvence
veren ve k›rsal kalk›nmas›na önemli katk› sa¤layacak bir
“biyoenerji” ülkesi olabilir.

3 Biyolojik at›klardan elde edilenlere “biyoyak›tlar” (biofuel) tar›m› yap›lan
bitkilerden elde edilenlere de “tar›msal yak›tlar” (agrofuel) denmektedir.
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Sadece Türkiye'nin de¤il dünyan›n da önünde inkâr
edilmeyecek kadar önemli ve ciddî bir konu “Küresel ‹klim
De¤iflikli¤i” meselesidir. Küresel ›s›nma olgusu 1950'lerden
beri fark›nda olunan bir konuydu. Ancak bunun sebepleri,
boyutlar› ve sonuçlar› hakk›nda fazla bir bilgi sahibi
olunamam›flt›. Nihayet 70'li y›llardan itibaren küresel ›s›nman›n
oluflumunda insan faaliyetlerinin önemli katk›s› olabilece¤i
kanaatine var›l›nca bu meselenin bilimsel verilerle
derinlemesine incelenmesine geçildi. Bu maksatla Birleflmifl
Miletler (BM) Teflkilât› alt›nda iki kurulufl oluflturuldu: birincisi,
BM ‹klim De¤iflikli¤i Çerçeve Sözleflmesi (UN-FCCC)
sekretaryas› ve BM Çevre Program› ile Dünya Meteoroloji

Örgütü'nün ortaklafla kurdu¤u Hükûmetleraras› ‹klim
De¤iflikli¤i Paneli (H‹DP - ‹ng. IPCC). ‹klim de¤iflikli¤i
konusunda her türlü bilimsel çal›flmay› bafllatan, sürdüren
ve koordine eden kurulufl olan H‹DP, özellikle 1990'l› y›llarda
yapt›¤› gözlemler ve ileriye dönük tahminlerle iklim de¤iflikli¤i
meselesini bütün aç›kl›¤›yla ortaya koymufltur. Buna göre, flu
an yaflamakta oldu¤umuz ve bu yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren
daha fliddetle hissedece¤imiz “küresel ›s›nma ve iklim
de¤iflikli¤inin” en önemli sebebi insan faaliyetleri (enerji
kullan›m›, ulafl›m, tar›m, sanayi, vb.) sonucu, do¤al süreçlerin
etkisiz k›lmaktaki h›z›n›n yeterli olamad›¤› bir h›z ve yo¤unlukta
atmosfere sal›nan çeflitli gazlard›r (sera gazlar›-SG).4

4 Sera etkisi yapan bu gazlar karbondioksit, metan, azot oksit gazlar›d›r. Daha ayr›nt›l› bilgi için bkz. UZMEN, R., “Küresel Is›nma ve ‹klim De¤iflikli¤i”, 2007, Bilge Kültür
Sanat.

‹klim De¤iflikli¤i ve Su Meselesi
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H‹DP, özellikle XXI. yy'da de¤iflik kalk›nma modelleri kullanarak
atmosfere sal›nacak sera gazlar› miktarlar›n› ve buna göre
de¤iflik iklim de¤iflikli¤i senaryolar› haz›rlam›flt›r. Ne yaz›k ki
bu senaryolara göre Türkiye'nin yer ald›¤› bölge (Do¤u Akdeniz
havzas›-Güneydo¤u Avrupa-Ortado¤u) içinde bulundu¤umuz
yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren iklim de¤iflikli¤inin sonuçlar›ndan
olumsuz flekilde etkilenecektir. Bu sonuçlardan en dikkati
çekenler ya¤›fllardaki azalma ve su noksanl›¤›; tar›msal verimin
düflmesi, ürün çeflidinin azalmas› ve k›tl›k; ya¤›fllardaki
azalman›n do¤uraca¤› hidroelektrik üretim düflüflü; iklim
de¤iflikli¤ine ba¤l› olarak atmosferin alt tabakalar›nda özellikle
flehirlik alanlarda ozon miktar›n›n artmas›yla ilintili kalp-
damar hastal›klar›ndaki art›fl; baz› iltihapl› hastal›klar›n daha
yayg›nlaflmas›; meteorolojik afetlerin (fliddetli f›rt›na, ani
ya¤›fllar ve seller, kum f›rt›nalar›…) artmas›; karbon (sera
gazlar›) salan enerji ve sanayi mallar›na uluslararas› zorunluluk
olarak gelecek olan “karbon vergisinden” dolay› ihracat›n
zorlaflmas›, hayat›n pahal›laflmas›; s›n›r aflan ›rmaklar›n
sular›n›n afl›r› kullan›lmas›ndan dolay› komflu ülkelerle
yaflanacak olan siyasî sorunlar; komflu ülkelerde yaflanacak
k›tl›k ve kurakl›k sonucu daha iyi iklimsel flartlara sahip
ülkelere olacak kitlesel göçler ve s›n›r çat›flmalar›d›r.

Demek ki Türkiye'nin, benzeri sonuçlarla karfl›laflacak ülkelerle
birlikte “küresel ›s›nma ve iklim de¤iflikli¤i” ile mücadelede
çok ciddî bir seferberli¤e giriflmesi zorunlulu¤u ortaya
ç›kmaktad›r. Bu mücadelenin rehberi, pek çok fleyde oldu¤u
gibi “bilim ve teknoloji” olmal›d›r; çünkü bu kadar karmafl›k
bir olguyu önce anlamak, durum tespiti yapmak, sa¤lam
öngörülerde bulunmak ve gerekli önlemleri almak ancak ve
ancak bilim ve teknolojiden yararlanarak olabilir. Al›nacak
önlemler ço¤u zaman siyasî ve ekonomik kararlar da
gerektirece¤inden, siyasî otoritelerin de bilim ve teknolojinin
iklim de¤iflikli¤i konusundaki verilerine kesinlikle ihtiyac›
olacakt›r. Bu duruma en son örnek geliflmekte olan ülkelerden

Hindistan ile en az geliflmifl ülkeler grubunda yer alan
Bangladefl'in önemli maddî kaynak ay›rarak gerçeklefltirdikleri
ve baflbakanlar›n›n yönetiminde ayr› ayr› yürürlü¤e koyduklar›
iki “‹klim De¤iflikli¤iyle Mücadelede Ulusal Eylem Plan›”d›r.

2023 vizyonu çerçevesinde Türkiye'nin “iklim de¤iflikli¤i ve su
problemi” konusunda bilim ve teknoloji kapsam›nda yapmas›
gerekenler flöyle özetlenebilir:

1. Durum Tespiti ve Gelece¤e ‹liflkin Öngörü
Çal›flmalar›
Öncelikle H‹DP'nin yapt›¤› ayr›nt›l› teknik raporlar ele al›narak
Türkiye'nin çeflitli bölgeleri için, öngörülen kalk›nma
senaryolar›na ba¤l› sera gaz› (SG) sal›m miktarlar›na göre
iklim de¤iflikli¤i (ya¤›fl miktarlar›ndaki de¤iflmeler, s›cakl›k
oynamalar›…) ihtimalleri iklim modelleri temelinde ortaya
ç›kart›lmal›. Böylece, ülkenin de¤iflik bölgelerinde 15, 20, 25
ve 30 y›l sonra hüküm sürebilecek iklim koflullar› veri taban›
elde edilmifl olacakt›r. Daha sonra, olas› iklim koflullar›nda
söz konusu bölgelerde bitki örtüsü, barajlar›n su tutma
kapasitesi, tar›msal ürünlerde (f›nd›k, pamuk, narenciye,
bu¤day, di¤er tah›llar…) olabilecek de¤ifliklikler, enerji ihtiyac›
(›s›nma, so¤utma), turizm de¤ifliklikleri, iklim de¤iflikli¤ine
ba¤l› hastal›klar (s›cak dalgalar›, yere yak›n atmosferde ozon
miktar›n›n artmas›na ba¤l› solunum yetersizlikleri, yeni salg›n
hastal›klar…)  gibi ekonomik ve sosyal hayat› yak›ndan
ilgilendirecek parametreler belirlenecektir.

2. ‹klim De¤iflikli¤i ‹le Mücadele Çal›flmalar›
Türkiye gerek taraf olmaya haz›rland›¤› Kyoto protokolü
çerçevesinde, gerekse Kyoto (2012) sonras› geliflmelerde
“iklim de¤ifl ikli¤i” ile mücadelede üzerine düflen
yükümlülükleri yapmak zorunda kalacakt›r; çünkü bu, art›k
küresel bir sorun hâline gelmifltir. Bir baflka deyiflle, herhangi
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bir ülkenin SG sal›mlar›ndaki art›fl bütün dünyan›n atmosfer
kimyas›n› etkileyece¤inden baflka ülkelerin de sorunu
olmaktad›r. Yükümlülüklerine uymayan ülkelere, yani seçti¤i
kalk›nma modelinde SG sal›mlar›n› artt›ran ülkelere
uluslararas› topluluk taraf›ndan (BM, AB, vb.) bir tak›m malî
yapt›r›mlar›n dayat›lmas› söz konusu olacakt›r (karbon vergisi,
üretilen mal ve hizmetler için karbon sertifikas› talep edilmesi,
ihracat zorluklar›, vb.). Dolay›s›yla iklim de¤iflikli¤iyle
mücadelede iki yol ortaya ç›kmaktad›r:

i. Türkiye'de Sera Gaz› (SG) Sal›mlar›n›
Azaltacak Çal›flmalar
Türkiye'nin uluslararas› arenada iklim de¤iflikli¤iyle ilgili
mücadelede a¤›rl›¤›n› hissettirebilecek ve söz sahibi olacak
bir ülke hâline gelebilmesi için (bugün bu durum maalesef
yoktur) öncelikle kendisinin bu konuda kararl› ve programl›
bir çal›flma içine girmesi gerekir. Türkiye'de SG sal›mlar›n›n
hangi faaliyetlerden kaynakland›¤›na dair döküm mevcuttur.
Baflta fosil yak›tlarla (kömür, petrol ve do¤al gaz) enerji üretimi
(birincil enerji ve/veya elektrik enerjisi) gelmektedir. Bunu
di¤er sanayi faaliyetleri izlemektedir (çimento üretimi, gübre
sanayisi, madencilik, kimya sanayisi, vb.).

Bütün dünyan›n üzerinde durdu¤u gibi Türkiye de zorunlu
olarak kullanmaya devam edece¤i, yüksek miktarda
karbondioksit üreten tesislerine (kömür ve do¤al gaz
santrallar›, çimento fabrikalar›…)  karbondioksiti yakalayacak
ve atmosfere salmadan depolayacak sistemleri uyarlamaya
çal›flmal›d›r (Karbondioksit yakalama ve saklama -KYS). fiu
anda dünyada birçok ülke KYS üzerinde çal›flmakta olup örnek
tesislerde deneme çal›flmalar› yapmaktad›r.

Bu denemelerin baflar›l› olmas› durumunda 2015'ten sonra

KYS tesisleri yayg›nlaflacakt›r. E¤er yurt d›fl›ndan gene yüksek
maliyet ödeyerek teknoloji sat›n almak istenmiyorsa, KYS'yi
gelifltirecek bilimsel ve teknolojik çal›flmalara vakit geçirmeden
bafllanmal›d›r. ‹kinci konu “yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n
ve nükleer enerjinin” kullan›lmas› olacakt›r. Ancak yenilenebilir
enerji kaynaklar›n›n verimli ak›lc› bir flekilde kullan›labilmesi
için gene bilim ve teknolojinin deste¤i flartt›r. Yenilenebilir
enerji kaynaklar› içinde en önemlisi, ayn› zamanda petrol
kullan›m›na da bir çözüm getirecek olan “biyoyak›tlard›r”.
Tar›m ürünlerinden do¤rudan petrole benzeyen bir yak›t
hammaddesi üretmek gibi projeler bugün gene önem kazanm›fl
bulunmaktad›r.

Türkiye'nin önem kazanan ikinci zenginli¤i “jeotermal”
kayna¤›d›r. Tektonik bir bölgede bulunmas›ndan dolay›
jeotermal kaynaklara sahip Türkiye'nin bu imkân›n› iyi
kullanmas› beklenmektedir. Benzeri jeolojik konuma sahip
‹talya'da, kurulu jeotermal güç 811 MW, Japonya'da 535 MW,
Yeni Zelanda'da 472 MW, Meksika'da 953 MW iken Türkiye'de
ancak 38 MW' t›r. Jeotermal enerjiden Avrupa'da daha çok
do¤rudan ›s› amaçl› kullan›m söz konusu iken, Kuzey ve Güney
Amerika'da jeotermal enerjinin büyük bir k›sm› elektrik
üretiminde kullan›lmaktad›r. Bugün dünyada elektrik veya
do¤rudan ›s› maksatl› kurulmufl olan jeotermal enerji
sistemleri yaklafl›k 10 GW'l›k bir güce karfl›l›k gelmektedir.
Bugünkü teknolojiyle bu de¤erin ancak 70 GW olaca¤›, ama
teknolojik gelifltirmeler yap›l›rsa bu kayna¤›n 140 GW'a ç›kaca¤›
çok aç›k bir flekilde ifade edilmektedir.5 Özellikle jeotermal
kaynaktan “›s› pompas›” arac›l›¤›yla ›s›tma ve so¤utmada
yararlanmak maksad›yla önemli ad›mlar at›lmas›
gerekmektedir.

5  IPCC Scoping Meeting on Renewable Energy Sources, Lübeck, Germany, 20-25 January 2008; s. 62.
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Gene Türkiye'nin co¤rafî konumuna ba¤l› bir di¤er avantaj›
da “günefl enerjisidir”. Günefl enerjisinin su ›s›tma maksatl›
kullan›m›yla Türkiye uzun y›llar önce tan›flm›fl ve bu imkan›
pek fazla teknolojik gelifltirme yapmadan oldukça yayg›n bir
flekilde kullanmaya devam etmifltir. Ancak önemli olan günefl
enerjisinden do¤rudan elektrik enerjisi üretecek olan
fotovoltaik (PV) sistemlerdir. Günümüzde hâlâ pahal› olan PV
günefl modülleri üzerinde bilimsel ve teknolojik çal›flmalarla
çok önemli maliyet indirimleri sa¤lanm›flt›r ve bu e¤ilim devam
etmektedir. Bunun sonucunda bugün 1 kW. saat günefl kaynakl›
elektrik maliyeti 18 cent (ABD) iken 2015'lerde bunun 6 cent'e
düflürülmesi beklenmektedir. Bir di¤er geliflmekte olan
do¤rudan günefl enerjisi-elektrik üreteci sistemi de
“yo¤unlaflt›r›lm›fl günefl enerjisidir” (YGE). ‹çbükey aynalar
veya merceklerle günefl enerjisinin bir noktaya odaklanmas›yla
türbinlerden veya yüksek verimli PV modüllerinden elektrik
üretimi ilkesine dayanan bu sistem sayesinde büyük güçte
(300-500 MWe) santrallar kurmak mümkün olacakt›r. Hâlen
ABD'de kurulu olan 50 MWe'lik YGE santral›ndan üretilen
elektrik 11 cent/kW.saat maliyetli iken, 2012'de bu maliyetin
5 cent'e inece¤i hesaplanmaktad›r. Hem PV modülleri için,
hem de YGE yo¤unlaflt›r›c›lar›, türbinleri, vb. üzerinde
derinlemesine teknolojik AR-GE çal›flmalar› sürdürülmektedir.
Türkiye'nin de bu enerjiden gerekti¤i gibi istifade etmesi için
üniversitelerini seferber ederek AR-GE çal›flmalar›na kat›lmas›
flartt›r.6

Türkiye için önemi çok büyük olan di¤er yenilenebilir enerji
kaynaklar› “su ve rüzgâr” ile ikincil enerji kayna¤› olarak
“hidrojendir”. Bu konularda da yap›lacak çok fley vard›r.

Türkiye'nin karbon salmadan enerji üretmesinde çok önemli
bir di¤er imkân da “nükleer enerji” kullan›m›d›r. Ortaya at›lan

ve ço¤u mesnetsiz olan nükleer enerji karfl›t› iddialara ra¤men
birçok ülkenin (Çin, Hindistan, Kore, AB ülkeleri… ) karbon
bilançolar›n› düzeltmek için nükleer enerjiden yo¤un bir flekilde
yararlanmaya haz›rland›klar› bilinmektedir. Önemli toryum
kaynaklar›na sahip Türkiye, toryumlu nükleer yak›t çevrimlerini
baz› ülkelerle ikili anlaflmalar yaparak kendi imkânlar›yla
gelifltirmelidir. Bu bak›mdan nükleer enerji de ülkemiz için
ayr› ve yüksek bir teknoloji çal›flmas›n› gerektirecektir.

ii. Türkiye'de ‹klim De¤iflikli¤inin Etkilerini
Uyum Sa¤lama ve Azaltma Çal›flmalar›
‹klim de¤iflikli¤inin olas› sonuçlar›n›n do¤uraca¤› etkiler
bölgeden bölgeye ve ülkeden ülkeye de¤iflecektir. Dolay›s›yla
her ülke bu etkileri gö¤üsleyebilmek için ak›lc› tedbirler almak
için çal›flmalara bafllamal›d›r.

Uyum sa¤lama konusu toplumsal ekonomik ve çevresel
flartlara oldu¤u kadar bilgi ve teknolojiye de ba¤›ml›d›r.7 Hâlen
birçok ülke iklim de¤iflikli¤inin zararlar›n› hafifletebilmek için
çeflitli uyum çal›flmalar›n› bafllatm›flt›r. Ancak H‹DP'nin
bölgemiz için öngördü¤ü ve Türkiye'nin kendi bilimsel
kurulufllar›n›n yapaca¤› incelemelerle ortaya ç›kacak zararlar›
karfl›layabilmek için daha fazla önlem almak gerekecektir.6  a.g.e. ss. 36-48

7  Climate Change 2007: Synthesis Report, 12-17 Kas›m 2007, Valencia, ‹spanya'da
yap›lan IPCC  XXVII. Genel Kurul'unda kabul edilen rapor; s. 56.
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Su konusunda, ya¤mur suyu toplama imkânlar›n›n
gelifltirilmesi; su biriktirme ve saklama teknikleri; suyun
tuzdan ar›nd›r›lmas›; su yönetimi ve sulama etkinli¤inin
artt›r›lmas›; suya ba¤l› tehlikelerin yönetimi.

Tar›m konusunda, ekim tarihlerinde ve mahsul çeflitlili¤inde
de¤ifliklikler; erozyon kontrolü, yeniden a¤açland›rma; AR-
GE çal›flmalar›n›n yönlendirilmesi; mahsul sigortas›.

‹nsan sa¤l›¤› konusunda, s›cakl›k-sa¤l›k eylem planlar›; acil
t›bbî müdahale hizmetlerinin gelifltirilmesi; iklime ba¤l›
hastal›klar›n gözlenmesi ve denetlenmesi; temiz su temini;
iklim riskini göz önüne alan halk sa¤l›¤› politikalar›n›n
gelifltirilmesi; bölgesel ve uluslararas› iflbirli¤i.

Turizm konusunda, turizm ilgi alanlar›n›n ve gelirlerinin
çeflitlendirilmesi; deniz-günefl turizmini daha yukar› enlemlere
tafl›ma.

Ulafl›m konusunda, kara ve demiryollar›n›n s›cakl›k art›fl› ve
a¤açland›rma çal›flmalar›na uyumlu hâle getirme; iklim
de¤iflikli¤i konular›n› ulusal ulafl›m politikas›yla ba¤daflt›rma.

Enerji konusunda, fazladan gerekecek enerji için aktarma ve
da¤›t›m altyap›s›n›n güçlendirilmesi; tesisler için yeralt› kablo
döflenmesi; enerji verimlili¤i; yenilenebilir kaynaklar›n
kullan›ma sokulmas›; tek enerji kayna¤›na ba¤›ml›l›¤›n
azalt›lmas›; alternatif kaynaklar›n kullan›lmas› için ulusal
enerji politikalar›, düzenlemeleri ve yat›r›m planlar›n›n
yap›lmas›; tasar›m standartlar› içine iklim de¤iflikli¤inin dâhil
edilmesi.

Sonuç
Yukarda genel hatlar›yla ortaya koydu¤umuz petrol
üretimindeki art›fl›n sona ermesi, iklim de¤iflikli¤i ve su
eksikli¤inin ortaya ç›karaca¤› meseleler, e¤er bugünden
bafllayarak gerekli önleyici tedbirler üzerinde çal›fl›lmaz, bu
konularda “ulusal eylem planlar›” ortaya konmaz ve haz›rl›k
çal›flmalar›na bafllanmaz ise yak›n bir gelecekte ülkemiz çok
ciddî ve dev boyutlu problemlere dönüflecektir. Gerek petrole
alternatif bulmak, petrole olan ba¤›ml›l›¤› düflürmek ve
dolay›s›yla giderek artacak olan petrol faturas›n› azaltmak,
gerek iklim de¤iflikli¤iyle mücadele ve etkilerini hafifletme
çal›flmalar› ile temiz su bulma ve kullanma, ancak bilimsel
ve teknolojik çal›flmalarla mümkün olacakt›r. “Baflkalar›
çal›fls›n, biz de onlar›n çözümlerini alal›m” dersek bu bize çok
pahal›ya mal oldu¤u gibi ulusal çözümlerimiz için yeterli
olamaz. Türkiye'ye ait problemleri Türk bilim adamlar› ve
mühendisleri araflt›r›p ortaya koyacak, çözümleri de gene
Türk bilim adamlar› ve mühendisleri bulacakt›r. Bu arada,
elbette, uluslararas› kurulufllar ve baflka ülkelerin bilimsel
kurulufllar›yla bilgi al›flverifli ve iflbirli¤i yap›lacakt›r.

Bu çal›flmalar›n yap›labilmesi için özellikle üniversitelerde
“iklim de¤iflikli¤i”, “enerji-çevre iliflkileri” konular›nda ek
dersler ve yüksek lisans programlar› aç›lmal›, hatta “iklim
de¤iflikli¤i etkilerini araflt›rma” ve “enerji alternatifleri”
enstitüleri veya merkezleri oluflturulmal›d›r.

Uyum Sa¤lama Çal›flmalar›na Örnek Olmak
Üzere Önemli Alanlarda Yap›lm›fl Planlamalar
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Türkiye, konvansiyonel teknolojiler alan›nda belli bir birikime
sahipse de,  flimdiye kadarki uygulamalar›n pek ço¤unda
teknolojinin ülkemize tümden kazand›r›lmas› ve gelifltirilmesi
yönünde, ne kamu sektörü ne de özel sektör planl› ve sürekli
bir gayret göstermemifltir.  Örne¤in, otomotiv sanayii, yaklafl›k
40 senedir ülkemizde faaliyette olmas›na ra¤men, kullan›lan
bütün üretim teknikleri, ürün dizaynlar› ve hatta dizayn
de¤ifliklikleri bile d›flardan al›nmaktad›r.

Sonuçta, ülkemiz kendine özgü bir dizayn sahibi olamad›¤›
gibi, sanayinin kalbi say›lan motor yap›m›nda da kendi kendine
yeterli bir düzeye gelememifltir.

Türkiye Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu günümüzün yüksek
teknolojilerini, ülkemiz aç›s›ndan, öncelik ve önemine göre
s›ralayan bir çal›flma yapm›flt›. Bu s›ralamaya göre nükleer
teknoloji üçüncü s›radad›r.

Biz, nükleer teknolojinin birinci s›raya yükseltilmesi gerekti¤i
kanaatindeyiz.

Nükleer enerji üretimi planlamalar›nda, standart
mikroekonomik mâliyet analizleri ile enerji üretimi a¤›
iflletmenin toplam ekonomik mâliyet analizleri, genelde güç
santral› seçiminde güvenilir bir ekonomik rehber kabul edilir.
Ayr›ca bu analizler, genellikle enerji üreticilerinin ç›kar ve
bak›fl aç›lar›na göre haz›rland›¤›ndan, üretim seçeneklerinin
ekonominin di¤er sektörleri üzerindeki olumlu veya olumsuz

etkilerini pek göz önüne almazlar. Hükümetler ise, enerji
üretim seçenekleri ve kaynaklar› ile ilgili politikalar›
haz›rlarken yan etkileri de de¤erlendirmeye almak
durumundad›rlar.

Nükleer teknolojiye girilmesi öngörüldü¤ünde, bu seçimin
etkileri, ekonomik, çevre ve sa¤l›k ve toplumsal aç›lardan
afla¤›daki üç ana alandaki olumlu veya olumsuz “etki a¤›rl›¤›”
sonuçlar› belirlenerek de¤erlendirilmelidir.

Nükleer teknoloji ekonomi, çevre, sa¤l›k, istihdam gibi alanlar›
do¤rudan etkileyecektir. Ekonomi alan›nda enerji temini
güvenli¤i, do¤rudan maliyetlerde tasarruf, fosil yak›t fiyatlar›
art›fl›n› s›n›rlama, yak›t ithalinde azalma, teknoloji, özellikle
yüksek teknoloji ürünleri ihracat›nda geliflme, elektrik fiyat›
art›fllar›n› önleme, “fikrî sermaye” art›fl› gibi olumlu geliflmeler
sa¤lanacakt›r. Çevre ve Sa¤l›k alan›nda sera etkisi yapan gaz
emisyonlar›n›n azalt›lmas›, asit ya¤murlar›na sebep olan gaz
emisyonlar›n›n azalt›lmas›, kansere sebebiyet veren
emisyonlar›n azalt›lmas›, yak›t ç›karma ve tafl›mas›ndan do¤an
kazalar›n azalt›lmas› gibi olumlu sonuçlara ulafl›lacakt›r.
Toplumsal alanda ise istihdam düzeylerinde de¤iflim, risk
alg›lamalar›nda de¤iflim, toplumsal mutabakat de¤iflimi,
kültürel alanda de¤iflim, ekolojik ortamda de¤iflim
sa¤lanacakt›r.

Nükleer enerji teknolojisine sahip olmam›z›n ekonomik
sonuçlar› flunlar olacakt›r: geliflmifl üretim, rekabette iyileflme,
ticari koflullarda geliflme, paran›n de¤erlenmesi ve ekonomik
geliflme, hastal›k ve ölüm oranlar›nda düflme dolay›s›yla
ekonomik üretimde art›fl, kaynak kullan›m›n› olumsuz etkileyen

Bilimsel ve Teknolojik Geliflmede
Nükleer Teknolojinin Yeri ve Önemi

Girifl

Mevcut Durum

Enerji Üretim Seçeneklerini De¤erlendirme
Ölçütleri

De¤erlendirmede Göz Önüne Al›nacak
Etki Alanlar›

Ekonomik Sonuçlar›
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çevresel zararlar›n azalmas›, kaynaklar üzerindeki do¤rudan
olumlu tesirler, kurumsal mâliyetlerde de¤iflim, ekonomik
verimlilikte iyileflme vb.

Nükleer teknoloji, di¤er enerji üretim ve imalat teknolojilerine
göre, çok daha fazla say›da yüksek e¤itimli ve uzman kadrolara
ifl imkanlar› yarat›r.

Bilinen uranyum rezervleri, h›zl› üretken reaktörlerin devreye
girmesi durumunda, dünya elektrik ihtiyac›n›n çok büyük bir
k›sm›n› yüzy›llar boyunca karfl›layabilecek olan nükleer
santrallerin ihtiyaçlar›na yeterlidir.

Enerji üretiminde yerli hammadde kaynaklar›n›n mevcut
olmas› ba¤›ms›z üretim bak›m›ndan en stratejik bir konudur.
Hidrolik, rüzgâr ve günefl gibi yenilenebilir kaynaklara dayanan
seçenekler d›fl›nda, sadece nükleer enerji üretiminde, yak›tta
olabildi¤ince ba¤›ms›z olma imkân›m›z vard›r. Halihaz›rdaki
hammadde durumumuz flöyledir: Yaklafl›k 1000 MWe'lik bir
reaktörün ömrü boyunca yetecek kadar uranyum rezervi (7-
8 bin ton), kesinleflmifl toryum rezervi 344 000 ton, uranyum
çok büyük miktarlarda sat›n al›n›p depolanabilir, sat›n al›nmas›
sadece parasal bir sorundur.

Gelecekte, büyük miktarlarda hidrojen üretiminde nükleer
santrallar kullan›lacakt›r. Bu konuda, sanayileflmifl ülkeler
ulusal ve uluslararas› kurumlar vas›tas›yla çal›flmalar
yapmaktad›rlar. 1000 Mwe'lik bir nükleer santral, yaklafl›k iki
hidrojen üretim tesisini besleyebilir. “Hidrojen ekonomisi”ne
haz›r olmak için nükleer teknolojiye girmifl olmak gerekir.

Tüm ileri teknolojiler, yeni malzemeler, teknikler ve becerilerin
gelifltirilmesini gerektirir. Bu durum, ekonominin di¤er
sektörlerini de etkileyerek, ekonomik kazançlar sa¤lar.

‹leri teknolojilerden, elektronik, nanoteknoloji, nükleer,
havac›l›k ve uzay teknolojisi, v.b. aras›nda yaln›zca nükleer
teknoloji, bu teknolojilerin içerdi¤i konular›n ve alanlar›n
hemen hepsini ve klasik teknolojilerin tamam›na yak›n›n›
kullanan çok kapsaml› bir teknolojidir.

Nükleer teknolojiyi sadece elektrik üretimi seçeneklerinden
biri olarak alg›lamak yanl›fl olur. Enerji üretimi d›fl›nda da
t›ptaki uygulamalar, sanayide tahribats›z muayene
uygulamalar›, radyoizotop üretimi, sa¤l›k fizi¤i uygulamalar›,
elektronik cihaz gelifltirilmesi, alet ve mekanik cihaz
gelifltirilmesi, tar›m ve hayvanc›l›ktaki uygulamalar gibi
uygulamalar› da içeren çok genifl bir faaliyet alan›
oluflturmaktad›r. Bu uygulamalar›n yap›labilmesi için e¤itim
ve AR-GE çal›flmalar›n›n da gerekli flekilde planlanmas›
zorunludur.

‹stihdam

Yak›t Kayna¤› Tüketimi

Yak›tta Ba¤›ms›zl›k

Hidrojen Üretimi

‹kincil Kazan›mlar / Ek Kazan›mlar
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Radyoizotop ve radyasyon kullan›m›na dayal› nükleer teknikler
üniversitelerde ve AR-GE kurumlar›nda,  yayg›n bir flekilde
kullan›l›r. Bu tekniklerin kullan›ld›¤› baz› bilim dallar› flunlard›r:
Fizik, Kimya, Metalürji, Biyoloji, Genetik mühendisli¤i, T›p,
Biyomedikal bilimler, Tar›m, Jeoloji, Madencilik, Arkeoloji,
Uzay bilimleri vb.

Nükleer teknolojinin ülkemize, elektrik üretiminden öte,
yararlar› olacakt›r. Sanayimiz yepyeni imâlat metotlar›
ö¤renecek, yeni malzemelerle tan›flacak, yüksek kalitede
imâlat yapma becerisi ve kalite disiplini kazanacakt›r. Teknoloji
ö¤renmede en emin yol olan, yap›mc› ile aktif iflbirli¤i
sa¤lanacakt›r. E¤itim ve ö¤retim kalitesi yükselecek, AR-GE
çal›flmalar›n›n çeflidi, kalitesi ve sanayimizin kendine olan
güveni artacakt›r. Sonuç olarak, sanayide büyük bir s›çrama
yap›lacak ve buna paralel olarak hâlihaz›rdaki e¤itim ve ö¤retim
kurumlar› ile araflt›rma kurumlar›n›n yeniden düzenlenmesi
sa¤lanacak, yeni e¤itim ve ö¤retim kurumlar› ile araflt›rma
kurumlar›n›n kurulmas› gerekecektir. E¤itim programlar›
düzenlenerek yepyeni konular üzerinde çal›flmalar yap›lacakt›r.
AR-GE çal›flmalar›, ülkenin k›sa ve orta vadede çözülmesi
gereken problemleriyle ilgili somut projeler üzerinde
yo¤unlaflarak, sorunlar›n çözümüne katk›da bulunacakt›r.
Bütün bu faaliyetlerin di¤er bir getirisi de çeflitli üretim
alanlar›nda yüksek kalitede istihdam sahalar›n›n yarat›lmas›
olacakt›r.

Sonuç olarak nükleer teknolojinin kazan›lmas› stratejik bir
konu oldu¤undan Devlet Politikas› olarak ele al›narak
planlanmal› ve nükleer teknoloji transferi bu politikan›n ana
hedefi olmal›d›r. Bir “Bilim ve Teknoloji Bakanl›¤›” kurulmal›
ve TAEK bu bakanl›¤a ba¤lanmal›d›r. Bu bakanl›k alt›nda,
nükleer teknoloji transferi program›n› ve ilgili projeleri
haz›rlamaktan ve uygulanmas›ndan sorumlu bir birim
kurulmal›d›r.

Türkiye'nin teknoloji sahas›nda yeni bir vizyon de¤iflikli¤ine
ihtiyac› vard›r. Yaln›zca teknolojiyi kullanan de¤il, çeflitli
alanlarda teknolojiyi yaratan bir ülke olmak durumunday›z.
Ülkemiz, önümüzdeki 15 y›l içinde bir at›l›m yapmak üzere,
nükleer teknolojiyi kazanmay› hedeflemelidir. Böylece,  hem
nükleer hammadde kaynaklar›m›z› de¤erlendirerek, ihtiyac›m›z
olan enerjiyi sa¤layacak, hem de birçok bilimsel ve teknik
alanda itici gücü yüksek mükemmel bir teknolojiyi kazanm›fl
olaca¤›z.

Ülkemiz yüksek teknoloji alanlar›ndan birini “pilot teknoloji”
olarak fleçerek, teknolojik at›l›m yapma stratejisini
benimsemelidir. Bu alanda elde edilecek baflar›lar›, bilgileri
ve motivasyonu di¤er sahalara da aktararak “Ça¤dafl medeniyet
düzeyinin üzerine yükselmifl bir ülke” olma ülkümüzü
gerçeklefltirilebiliriz. Geçmiflte, ekonomik bak›mdan bizden
daha kötü durumda olan, Güney Kore ve Hindistan gibi ülkelerin
bu gün, nükleer teknoloji sayesinde,  gelmifl olduklar› durum
böyle bir tercihi yapman›n ne kadar yerinde olaca¤›n›n kan›t›d›r.

E¤itim ve Ar-Ge
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Ülkemizde bilim ve teknoloji gelifltirmeye yönelik çal›flmalar
daha çok, kiflilerin ilgi alanlar›na ba¤l› olarak yerel kalm›flt›r.
Yurt içindeki insanlar›m›z aras›nda teknoloji gelifltirme ve
yönetme yönünde yeterli sinerji, araflt›rma kurumlar›,
üniversiteler ve sanayi kurulufllar› ile ortak stratejilerin
saptanamamas›ndan dolay› gelifltirilememifl veya bu yöndeki
çabalar çok düflük yo¤unlukta kalm›flt›r. Bilimsel geliflme ve
ilerleme yarat›p bunu toplumun refah› için kullanma yönünde
önerilerde bulunan çefl i t l i  raporlar öteden beri
yay›nlanagelmifltir. Ancak ilgi duyanlar›n azl›¤› gibi nedenlerden
dolay› bu tür raporlar›n çok da etkili olabildi¤ini söylemek
zordur. AB ile 2003 y›l›ndan itibaren “Çerçeve Program›” ile
bafllayan bilim, teknoloji ve uygulamalar› ile ilgili iliflkiler bu
yöndeki baz› gayretleri art›rm›fl olsa da, kan›m›zca, ülkemizin
yetiflmifl insan potansiyeli dikkate al›nd›¤›nda bu çal›flmalar›n
çok yetersiz kald›¤› gözlemlenmektedir. Potansiyel da¤›n›kl›¤›
ile organizasyon yetersizli¤i bu yöndeki en temel eksikli¤i
oluflturmaktad›r. Art›k bu tür çal›flmalar, üniversiteler,
araflt›rma kurumlar› ve sanayi kurulufllar›ndaki bireysel

çabalar›n alt›ndan kalkamayaca¤› boyutlara ulaflm›fl
durumdad›r.

Çeflitli ülkelerde bilim teknoloji gelifltirme amac›yla üniversite
- sanayi iflbirli¤i, üniversiteler ve yönetimlerle ilgili baz›
tespitler:

• Dünyada gelifltirilen bilim ve teknolojinin lideri konumundaki
Amerika'da üniversitelerde e¤itim biçiminin ifl yönetimi biçimi
oldu¤u ve tümüyle üniversite d›fl›ndan atanan bir yönetim
kurulu, mütevelli heyeti taraf›ndan, üniversite içinden veya
d›fl›ndan atanan tam yetkili bir baflkan ve yönetim kurulunun
onay›yla baflkan taraf›ndan atanan di¤er yard›mc›lar› ve
akademik birim yöneticilerinden olufltu¤u ve de akademik
kurullar›n karar yetkilerinin oldukça s›n›rl› kald›¤›
bildirilmektedir.

• Finlandiya, Fransa, Almanya, Japonya ve Yunanistan gibi
baz› ülkelerde meslektafllar yönetimi modeli uygulanmaktad›r.
S›n›rl› yetkilerle donat›lm›fl yöneticilerin seçimle belirlenmesini
ve senato, üniversite konseyi, fakülte ve bölüm kurullar›yla
yatay bir yönetimi öngördü¤ü belirtilmektedir.

• ‹ngiltere, Avustralya ve Hollanda gibi baz› ülkelerdeki giriflimci
modelde de, ço¤unlu¤unu üniversite d›fl›ndan atanan üyelerin
oluflturdu¤u bir yönetim kurulunun idari ve mali sorumlulu¤u
ve yönetimi üstlendi¤i, rektörü seçip atad›¤›, üniversite
senatosunun ise akademik yönetimi seçti¤i bildirilmektedir.

Sonuçta üniversitelerin yönetim modeli olarak giriflimci
modelin giderek yayg›nlaflmaya bafllad›¤› ve son iki y›l içinde
Avusturya, Norveç, Danimarka, Japonya ve Kore'nin de bu
modele geçti¤i bildirilmektedir.

Giriflimci modele Çarp›c› bir örnek olarak 1964 y›l›nda ‹srail'de
kurulmufl olan Hebrew Üniversitesi'ni gösterebiliriz.

Bilim ve Teknoloji Geliflme Hedefleri
‹çin Üniversite - Sanayi ‹fl Birli¤i
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Hebrew Üniversitesi kar amac› gütmeyen bir kurum. Onun
üstünde bir yönetim kurulu var. ‹fl alan›nda baflar›l› on bir
kifliden oluflan lider kadro ve onun üstünde Yusun diye bir
kurulufl. 4 kampüs, 5 hastane, 3.500 araflt›rma projesi, 1200
araflt›rmac›, yaln›zca bio-teknoloji alan›nda, 1600 doktora
ö¤rencisi, ve 24 bin ö¤renci, 5.500 patent, 1.600 yenilik, 480
lisans, y›ll›k ürün geliri 1 milyon dolardan fazla.

AB ülkeleri üniversitelerinde organizasyonlar, sivil toplum
kurulufllar›, teknoloji platformlar›… Tüm bunlar›n amac› insan
potansiyelini de¤erlendirme. Bilindi¤i gibi AB, özellikle ABD
ve Japonya ile rekabet edebilmek için bilim ve teknoloji
gelifltirme program› bafllatm›flt›r. Türkiye 2003 y›l›nda bu
projeye kat›lm›flt›r ve halen 2007 - 2013 aral›¤›ndaki 7. Çerçeve
Program›na kat›l›m›n› sürdürmektedir. AB 2000 y›l› Mart
ay›nda Lizbon toplant›s›nda ortaya konulan hedef ile 2010
y›l›nda sürdürülebilir ekonomik büyüme ile daha fazla ifl
yaratabilecek en rekabetçi ve yenilikçi bir bilgi taban›n›
ekonomisine kazand›ran bir topluluk olma hedefini
benimsemifltir. Bu hedefi gerçeklefltirmek için ortaya konan
yap›lanmada e-devlet, e-sa¤l›k, e-e¤itim, yani elektronik ortam
her yönüyle vatandafl›n emrine sunulacakt›r. Bu hedef
do¤rultusunda AB içerisinde çeflitli organizasyonlar
kurulmaktad›r. Yine baz› ülkelerde üniversite ve sanayi
aras›nda yetiflmifl insan gücünü daha iyi organize etmek ve
elde edilen sonuçlar› ekonomiye kazand›rmak amac›yla çeflitli
yerel veya eyalet baz›nda örgütlenen sivil toplum kurulufllar›,
araflt›rma kurulufllar› ile iflbirli¤i yap›lmakta ve AB kaynaklar›
kullan›larak büyük teknolojik yenilikler yarat›lmas› için öncülük
yap›lmaktad›r.

Bir sivil toplum organizasyonu örne¤i olarak, Almanya'da
kurulu teknolojiye dayal› bir vak›f: Steinbies Vakf›. Büyük
oranda AB fonlar›ndan yararlanarak iflleyen bu vak›f
bünyesinde vak›f bilgi a¤›na ba¤l› elliden fazla ülke firmalar›yla
ifl ve/veya iflbirli¤i yapmakta, 700'den fazla flirket veya yan

kurulufl bulunmakta, y›lda yaklafl›k 20.000 proje yap›lmaktad›r.
4.000'in üzerinde projeye katk› sa¤layan profesyonel
bulunmaktad›r. Bu projenin sonuçlar› da ülke içerisindeki
özel sektöre ve üniversitelere yay›larak hem ekonomik
geliflmenin yolu aç›lmakta, hem genç iflgücüne istihdam
olana¤› sa¤lanmakta ve hem de teknolojik geliflme sürekli
hale getirilmektedir.

Avrupa Teknoloji Platformlar›: Teknoloji alan›yla ilgili tüm
taraflar›n, yani özel sektör, kamu ve düzenleyici kurulufllar,
araflt›rmac›lar, finans kurulufllar› ve sivil toplum temsilcileri,
tüketiciler ve kullan›c›lar›n ortak bir teknolojik vizyon amac›yla
bir araya getirilmesi, bu vizyonun hayata geçirilmesi için
gerekli teknolojik geliflmenin sa¤lanmas› amac›yla bir stratejik
araflt›rma plan› oluflturulmas› ve AB çerçevesinde
programlanan projeler arac›l›¤› ile de belirlenen bu plan›n
gerçeklefltirilmesini amaçlayan platformlard›r.
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AB Teknoloji Enstitüsü: Avrupa'n›n araflt›rma, e¤itim ve yenilik
gelifltirmede mükemmelli¤e eriflmesi için sancak gemisi
olarak niteledi¤i büyük merkezi Budapeflte'de olan bir
organizasyon kurulmaktad›r. Bu enstitünün AB'yi küresel
çapta rekabet edebilir duruma getirmede yard›mc› olaca¤›,
yenilik gelifltirme potansiyeli kilidini açaca¤›, araflt›rma-
gelifltirme ile ifl dünyas› aras›ndaki engellerin ortadan
kald›r›laca¤›, dünya çap›nda en iyi ö¤rencileri ve araflt›r›c›lar›
cezp etme imkan› yarataca¤› belirtilmektedir. Enstitünün
kurulufl gerekçesi da¤›n›k araflt›rma potansiyellerinin bir
araya getirilmesi amac›, AB özelliklerini yans›tan mükemmel
uluslararas› üniversitelerin çok az oluflu, ifl dünyas›n›n düflük
kat›l›m›, e¤itim ve araflt›rma yap›lar›ndaki eksiklikler ve bizim
de en çok flikayetçi oldu¤umuz beyin göçü, e¤itim, araflt›rma
ve teknoloji gelifltirme için özel sermaye yetersizli¤i gibi
nedenlerdir. AB Teknoloji Enstitüsü'nün 2015 hedefinde 10
bilgi yenilik gelifltirme bölgesi kuruluflu, 4.000 - 5.000 bilim
insan›, 6.000 yüksek lisans ö¤rencisi, 4.000 doktor aday› ve
1,5 - 2 milyar avroluk y›ll›k bütçe.

Ülkemizde durum nedir? Üniversitelerin durumuna daha önce
de¤inilmiflti. TÜB‹TAK, vak›f üniversiteleri, AB ile koordinasyon
üzerinde durulmas› gerekir. Öncelikle belirtmeliyiz ki,
Türkiye'nin 9. Kalk›nma Plan› rekabet gücünün art›r›lmas›,
istihdam›n sa¤lanmas›, befleri geliflme ve sosyal dayan›flman›n
güçlendirilmesi, bölgesel geliflmenin sa¤lanmas›, kamu
hizmetlerinde kalitenin ve üretkenli¤in art›r›lmas› gibi hedefler
belirlemektedir.

Kamu üniversitelerinde ise çal›flmalar kiflilerin gayret ve
özverileri ile sürdürülmektedir. Kiflisel ba¤lant›lar,
teknoparklar ve TÜB‹TAK deste¤iyle bir tak›m çal›flmalar
yap›lmaktad›r. fiu anda on yedi tane teknopark bulunmaktad›r.
Bunlar aras›nda sadece ODTÜ ve ‹TÜ'nün parklar›n›n
çal›flmalar› istisnaidir.

TÜB‹TAK'›n AB ile koordinasyon çabalar› çerçevesinde özellikle
2003'ten itibaren yürüttü¤ü çabalar fazlas›yla takdire flayand›r.
Ancak, bir kamu kurumu olmas› nedeniyle organizasyon
yapma, iletiflim de¤erlendirme ve esneklik gibi konularda
s›k›nt›lar yaflamaktad›r. Genel bir de¤erlendirme yap›ld›¤›nda
proje baflvuru say›s› 2947, kazanan proje say›s› 453 ve baflar›
oran› %15'tir.TÜB‹TAK flu an ‹fl ve Yenilik Destek A¤lar›yla
AB'ye Entegre Olma” ad› alt›nda yeni bir giriflim bafllatm›flt›r.
Bu bir ilk ad›m olabilir, ama bundan sonraki ad›mlar›n etkin
biçimde sürdürülmesi gerekmektedir.

Di¤er araflt›rma kurulufllar› genelde kendi ilgi alanlar› ile
s›n›rl›d›rlar. Kalk›nma ajanslar› ülke içerisinde DPT taraf›ndan
tan›mlanan sekiz bölgede bölgesel kalk›nma ajanslar›
kurulmufltur. Bunlardan al›nacak verim ve beklentiler
konusunda soru iflaretleri bulunmaktad›r.

Ülkemizin gelece¤inde teknolojinin etkisi ve bunun toplumsal
refaha yönelik çeflitli dönemlerde ortaya konulan beklenti ve
öngörüler, öte yandan ülkemizin teknolojik ilerlemede temelini
oluflturan sanayi kurulufllar›n›n, KOB‹'lerin günün getirdi¤i
ekonomik koflullara dayanmada yaflad›klar› sorunlar, yine
günün koflullar› çerçevesinde toplumun üniversitelerden
beklentilerinin artmas›, e¤itim ve araflt›rman›n yan›nda
özellikle bilginin toplumsal faydaya dönüfltürülmesi yolundaki
beklentiler konuya daha yak›ndan bakmay› gerekli k›lmaktad›r.

AB içinde araflt›rma ve gelifltirme ve bunlara ba¤l› olarak
yenilik gelifltirmeyi art›rmak için birli¤e ba¤l› ülkeler güçlerini
birlefltirmifllerdir. Bu amaçla yetenek, bilgi birikimi, parasal
kaynaklar ve bunlar› etkileyen belli unsurlar belli teknolojik
amaçlar için bir araya getirilmekte, Avrupa teknoloji
platformlar› ve daha genifl biçimde Avrupa Teknoloji Enstitüsü
ad› alt›nda Avrupa'n›n teknolojide öncü konuma getirilmesi
amaçlanmaktad›r. Bu teknolojik programlar alt›ndaki projeler
de Avrupa'n›n rekabet gücünü art›rma yönünde seçilmektedir.
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Bunlar dikkate al›narak ülkemizde çeflitli kesimler için yararlar
ve yarataca¤› sonuçlar düflünüldü¤ünde, ülke ekonomisi
aç›s›ndan sanayi kurulufllar› ile KOB‹'lerin günün teknolojik
geliflmelerine, yeniliklerine ve rekabet flartlar›na uyumunu;
toplumsal refah› ve istihdam art›fl›n› sa¤lamak için büyük
oranda yetiflmifl insan gücünü içlerinde bar›nd›ran üniversiteler
ve araflt›rma kurulufllar› ile ülke genelinde büyük
organizasyonlar alt›nda bir araya gelme ihtiyac› ortaya
ç›kmaktad›r. Sivil toplum kurulufllar› aç›s›ndan, üniversite ve
sanayi aras›ndaki bofllu¤un giderilmesinde çok önemli ifllevleri
oldu¤u belirtilmektedir.

Üniversite aç›s›ndan da, üniversitenin itibar›n› yükseltmek,
akademik kadroyu desteklemek, üniversiteye parasal kaynak
sa¤lamak yönündeki zorluklar›n bu günün talebine ba¤l›
olarak, üniversitenin toplum ile özellikle sanayi ile yak›n
iliflkiler içerisinde olmas› ve kurulacak büyük teknolojik
organizasyonlar›n içinde yer almas› fleklinde afl›labilece¤i
belirtilmektedir.

Sonuç olarak, üniversite, sanayi ve araflt›rma kurulufllar›n›n
kat›l›m›yla ortak iflbirli¤i imkânlar›n›n gelifltirilmesi, AB'nin
benzer kurulufllar›yla iflbirli¤i yap›larak ülkemiz gençli¤i için
geliflmeye yönelik ortamlar›n yarat›lmas›, bilgi bölgeleri,
teknoloji enstitüleri ve ortak iflletilen iflbirli¤i platformlar›
oluflturulmas› için ortam›n haz›rlanmas› ülkemizin yetiflmifl
insan gücü potansiyelinin daha iyi organize edilerek elde edilen
sonuçlar›n›n ekonomimize kazand›r›lmas› gerekmektedir.
Teknolojiyi ve yenili¤i yaln›zca kullanan de¤il, üreten ve
ekonomiye yans›tan, bu yolla refah art›fl› sa¤layan toplum
temeline katk›da bulunulabilmesi için gerekli önlemler
al›nmal›d›r.

Ülkemizdeki bütün üniversitelerin araflt›rma kurulufllar›na
aç›k olacak belli hedefler do¤rultusunda teknoloji gelifltirme,
uygulama ve küçük-büyük sanayi kurulufllar›n›n günün getirdi¤i
teknolojik ve ekonomik sorunlar› çözme amac›yla ve bölgesel
sivil toplum kurulufllar›n›n önderli¤inde ad› teknoloji üssü
olarak nitelenecek büyüklükte organizasyon ve yap›lara olan
ihtiyaç çok aç›k bir biçimde kendini göstermektedir.

Geliflmekte olan ülkelerin tan›m›, BM tan›m›: Sorunlar›n›n
neler oldu¤unu tan›mada yeterli çabay› göstermeyen ve
çözüme yönelik olarak organize olamayan ülkeler, geliflmekte
olan ülkeler olarak adland›r›lmaktad›r. Bizlerin bu utanç verici
tan›m çerçevesinde de¤erlendirilmekten k›sa sürede
kurtulmam›z gerekmektedir.
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Türkiye'nin 2023'e yönelik temel hedefleri flunlar olmal›d›r.
1) Planlama yetersizli¤i ve denetimsizlikler asgari düzeye
indirilmelidir. E¤itim kurumlar›n›n kendi aralar›nda ve ifl
dünyas› ile aras›nda eflgüdüm sa¤lanmal›, örgütsüzlük
problemi çözümlenmelidir.

2) Özellikle yüksek lisans ve doktora e¤itimi dünya standartlar›
düzeyine yükseltilmelidir. Arzu edilenin çok çok gerisindedir.
YÖK ve üniversiteler aras›ndaki hiyerarflik yap› üniversitelere
ilerleme heyecan› kazand›racak biçimde yeniden
düzenlenmelidir.

3) Üniversite üst yönetim kademelerinin belirlenifl flekli ve bu
kademelerin görevleri, üniversite yöneticilerini her türlü
flaibeden uzak tutacak ve asli görevlerini tam olarak yerine
getirecek biçimde düzenlenmelidir. Negatif seleksiyonun
önüne geçilmesi ve liyakat esas›na önem verilmesi
gerekmektedir.

4) YÖK yasas›n›n 130 ve 131. maddeleri de¤ifltirilmeli, ayr›nt›ya
girilmeden, üniversitelerin özerk olduklar› aç›kça ifade
edilmelidir. Kurumsal ve mali özerkli¤in yan›nda bilimsel
özerklik de mutlaka sa¤lanmal›d›r.

5) Ar-ge'de çal›flacak olan kesimin oran› %5'e ç›kar›lmal›d›r.
Bir Türk üniversitesinin dünyadaki ilk yüz üniversite aras›nda
yer alabilmesi için gerekli tüm altyap› haz›rlanmal›d›r.

 7) Petrole alternatif bulma, petrole olan ba¤›ml›l›¤› düflürme
ve dolay›s›yla giderek artacak olan petrol faturas›n› azaltma,
iklim de¤iflikli¤iyle mücadele ve etkilerini hafifletme, temiz
su bulma ve kullanma amac›yla yap›lan çal›flmalar sistemli
hale getirilmelidir. Bu çal›flmalar›n yap›labilmesi için özellikle

üniversitelerde “iklim de¤iflikli¤i”, “enerji-çevre iliflkileri”
konular›nda ek dersler ve yüksek lisans programlar› aç›lmal›,
hatta “iklim de¤iflikli¤i etkilerini araflt›rma” ve “enerji
alternatifleri” enstitüleri veya merkezleri oluflturulmal›d›r.

8) Nükleer teknolojinin kazan›lmas› stratejik bir konu
oldu¤undan Devlet Politikas› olarak ele al›narak planlanmal›d›r.
Nükleer teknoloji transferi bu politikan›n ana hedefi olmal›d›r.
TAEK, kurulacak olan “Bilim ve Teknoloji Bakanl›¤›”na
ba¤lanmal›d›r. Program› gerçeklefltirmekten sorumlu kurum,
idarî, malî ve hukukî konularda genifl bir serbestîye sahip
olmal›d›r.

9) Ülkemiz, önümüzdeki 15 y›l içinde bir at›l›m yapmak üzere,
 nükleer teknolojiyi kazanmay› hedeflemelidir. Ülkemiz yüksek
teknoloji alanlar›ndan birini “pilot teknoloji” olarak seçerek,
teknolojik at›l›m yapma stratejisini benimsemelidir.

10) Üniversite, sanayi ve araflt›rma kurulufllar›n›n kat›l›m›yla
ortak iflbirli¤i imkânlar›n›n gelifltirilmesi, AB'nin benzer
kurulufllar›yla iflbirli¤i yap›larak ülkemiz gençli¤i için geliflmeye
yönelik ortamlar›n yarat›lmas›, bilgi bölgeleri, teknoloji
enstitüleri ve ortak iflletilen iflbirli¤i platformlar› oluflturulmas›
için ortam›n haz›rlanmas› ve çal›flmalardan elde edilen
sonuçlar›n›n ekonomimize kazand›r›lmas› gerekmektedir.

11) Ülkemizdeki bütün üniversitelerin araflt›rma kurulufllar›na
aç›k olacak belli hedefler do¤rultusunda teknoloji gelifltirme,
uygulama ve küçük-büyük sanayi kurulufllar›n›n güncel
teknolojik ve ekonomik sorunlar› çözme amac›yla ve bölgesel
sivil toplum kurulufllar›n›n önderli¤inde ad› “Teknoloji Üssü”
olarak nitelenecek büyüklükte organizasyon ve yap›lar
oluflturulmal›d›r.

Sonuç
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Kültürün Tan›m›

• Kültürün genel kabul gören bir tan›m› yok. UNESCO’nun
düzenledi¤i 06.08.1982 Meksika Kültür Politikalar›
Konferans›’n›n Sonuç Bildirgesi’nde flöyle tan›mlanm›flt›r;
En genifl anlam›yla kültür, bir toplumun niteliklerini
oluflturan farkl› manevi, maddi, düflünsel (entelektüel)
veya duygusal belirleyici özelliklerdir.
• Kültür sadece sanat› veya edebiyat› de¤il, yaflam
biçimlerini, insan›n temel haklar›n›, de¤erler sistemini,
gelenekleri ve inan›fllar› da kapsar.
• Kültür daha özet bir flekilde; bilim-teknoloji, sanat ve
din alan›ndaki birikim olarak tan›mlanabilir.
• Ancak, baz›lar› bilimi dahil etmemektedir.
(Özgün kültürlere münhas›r de¤il de, insanl›¤›n evrensel
kültürünün parças› oldu¤u gerekçesiyle?)
• Etik, ak›l yoluyla türetilip yasal yapt›r›m ile - ahlak ise
inanç yoluyla edinilip sosyal yapt›r›m ile - desteklenebilen
davran›fl ilkeleri olarak alg›lanabilir.
Elbette ara kesitleri de mevcuttur.

Sunum Özeti
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Türk Kültürü

• Türk kültürü yaklafl›k üç bin y›ll›kt›r ve son bin y›l›
Müslümanl›¤›n etkisindedir.
• ‹slam daha önceki inan›fl biçimlerinin merce¤iyle
yorumlanm›fl olmal›d›r.
• Bu nedenle baz› uzmanlar dini, Türk kültürünün
'kurucu ögeler'i aras›na katmamaktad›r.
• Halbuki, en büyük mimari eserler din kökenlidir.
• Buna karfl›l›k ahlak ön planda, adalet kavram› da ahlak›n
merkezinde tutulmaktad›r. (Kutadgu Bilig)
• Kültürün önemli görülen unsurlar›n› formüllendiren
veya zaman zaman etkin bir flekilde dillendiren bilge
atalar veya atalar›n bilgeli¤i de önemlidir. (Dede Korkut,
Yunus Emre, Mevlana)
• Dil genelde kültürün do¤rudan parças› de¤il, bilim ve
sanat (edebiyat) bileflenlerinin ifade arac› say›l›r.
• Ancak baz› uzmanlar Türk dilini, çok farkl› co¤rafyalarda
çok çeflitli dillerle al›flverifle aç›k olma s›nav›n› vererek
varl›¤›n› koruyabildi¤i için, Türk kültürünün kurucu ö¤eleri
aras›na koyuyor.
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Medeniyetin Tan›m›

• Baz›lar› kültür ve medeniyet sözcüklerini efl anlaml›
olarak kullan›yor.
• Baz›lar› kültürü, medeniyetin dönemsel görüntüsü
olarak tan›ml›yor.
Bu tan›ma göre medeniyet, kültürün zaman üzerinde
kal›c›l›¤›n› kan›tlayan unsurlar›ndan oluflmaktad›r.
• De¤iflik medeniyetlerin ortak paydalar› 'insanl›k
medeniyeti' olarak nitelendirilebilir.

Kültür Politikalar› Genel

• Kültür politikalar› tart›flmal› bir kavramd›r.
• Çünkü bu ifadenin totaliter rejimleri an›msatt›¤›n›, ülke
insanlar›n› tekdüze hale getirme sonucunu verebilecek
düzenlemeler biçimine dönüflebilece¤ini ileri süren
düflünürler mevcuttur.
• Buna ra¤men, geçmiflte oldu¤u gibi ça¤›m›zda da, pek
çok ülke kültür politikas› haz›rlam›fl ve uygulamaya
koymufl durumdad›r.
Örne¤in Avrupa ülkelerinin kültür politikalar› hakk›ndaki
bilgiler, Avrupa Konseyi’nin Compendium program›nda
veya AB’nin üyelerin kültür politikas› hakk›ndaki
yay›nlar›nda bulunabilir.
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Kültür Politikalar› 4 Büyük Grupta Toplanabilir

• 1. Merkezi devletçilik sistemi. (Örne¤in: Fransa ve ‹talya.)
• 2. Kolaylaflt›r›c› devlet modeli.
(Örne¤in: ABD, ‹rlanda, Birleflik Krall›k.
Bu modelde etkinlikler; uzman kurulufllar ve 
sanatç› örgütleri ve/veya yerel yönetimler taraf›ndan
gerçeklefltirilir.
Devlet bunlar›n çal›flmas›n› k›smen finanse eder, kültür
alan›nda çal›flanlar›n sosyal haklar›n› korumay› öngören
önlemler al›r, kültür ürünlerini sat›n alabilir.
• 3. Sosyopolitik model.  (Örne¤in:Kuzey Avrupa ülkeleri.)
Bu modelde devlet siyasal ve toplumsal olarak gerekli
gördü¤ü oranda ve durumlarda parasal veya baflka
desteklerle müdahale ederek uygulamalara katk›da
bulunmakta, onlar› flekillendirmektedir.
• 4. Federalist model.  (Almanya ve Avusturya).
Bu modelde kültür federe otoritelerin finansman›, yönetimi
ve denetimi alt›ndad›r.

Türkiye’nin Kültür Politikalar›

• Tüm kültürel ö¤elerimize dair eksiksiz bir envanter
ç›kar›lmas› ve çal›fl›lmas›,
• E¤itimi bilgilendirme süreci oldu¤u kadar,
hatta ondan daha ziyade, kendi kültürel ortam›n›n
medeniyet birikiminin kazan›ld›¤› ve içselleflti¤i süreç
olarak de¤erlendirmek,
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• Ulusal kültürün korunup desteklenmesi,
buna paralel olarak toplumdaki farkl› kültürlerin
çeflitlili¤inin tan›nmas› ve çeflitlili¤in ülke kültürünü
zenginlefltirici, yarat›c›l›¤› özendirici bir ö¤e oldu¤u
düflüncesinin benimsenmesi,
(Zira Türkler ötekilefltirmekten yani ötekini kendi s›n›rlar›
d›fl›na itmekten hofllanmayan bir kültür ve medeniyet
gelene¤ine sahiptir.)
• Küreselleflmenin etkisiyle parçalanman›n orta ve uzun
vadede kültürel çeflitlili¤i güçlendirici de¤il, zay›flat›c›
niteli¤inin bulundu¤unun göz önünde bulundurulmas›

Evrensel De¤erler Projesi

• Kültür,  yaflam sürecinin do¤al ürünlerinden oluflur.
• Kültür yaflarken üretilir, kültür üretmek için yaflanmaz.
• Kendili¤inden oluflan kültür unsurlar›n›n evrensel de¤eri,
toplumsal yaflam› yönlendiren ana ilkelerin niteli¤ine
ba¤l›d›r.
• Do¤al ve sosyal çevreyle uyumlu müreffeh bir yaflam›
hedeflerken, ekosistemde adaleti kollayan,
akla dayal› ama inançlar›ndan da güç alan bir yaflam
tarz›n›n, evrensel be¤eni kazanacak kültür unsurlar›
üretmesi kaç›n›lmazd›r.
• Böyle bir yaflam tarz›n› hedefleyip yay›lmas›n› ummak,
önemli bir evrensel de¤erler projesi oluflturabilir.
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Kültür Politikalar›n›n Yönetimine
‹liflkin Öneriler

Kültür Politikalar› - Kavram

Kültür politikalar› tart›flmal› bir kavramd›r.  Bu ifadenin totaliter
rejimleri an›msatt›¤›n›,  ülke insanlar›n› tek düze hale getirme
sonucunu verebi lecek düzenlemeler  b iç iminde
dönüflebilece¤ini ileri sürenler vard›r. Bununla birlikte, pek
çok ülke ça¤›m›zda da kültür politikas› haz›rlam›fl ve
uygulamaya koymufltur. Türkiye Avrupa Birli¤i'ne üye olmak
için müzakere yürüttü¤ü için karfl›laflt›rmal› analiz yapmak
isteyenler, Avrupa ülkelerinin kültür politikalar› hakk›ndaki
bilgileri Avrupa Konseyi'nin “Compendium” program›nda veya
AB'nin yay›nlad›¤› üyelerin kültür politikas›nda inceleyebilirler.

Kültür politikalar›n› dört büyük grup alt›nda toplamak
mümkündür:

1. Merkezi devletçilik sistemi (Fransa ve ‹talya)

2. Kolaylaflt›r›c› devlet modeli  (ABD) ( ‹rlanda ve Birleflik
Krall›k)

(Bu modellerde etkinlikler, uzman kurulufllar ve sanatç›
örgütleri ve/veya yerel yönetimler taraf›ndan gerçeklefltirilir.
Devlet bunlar›n çal›flmas›n› k›smen finanse eder, kültür
alan›nda çal›flanlar›n sosyal haklar›n› korumay› öngören
önlemler al›r; üretilen kültür ürünlerini sat›n alabilir)

 3.  Sosyo-politik model (Kuzey Avrupa ülkeleri)

(Bu modelde devlet siyasal ve toplumsal olarak gerekli gördü¤ü
oranda ve durumlarda parasal veya baflka desteklerle
müdahale ederek uygulamalara katk›da bulunmakta
flekillendirmektedir)

4. Federalist model  (Almanya ve Avusturya, bu modelde kültür
federe otoritelerin finansman›,  yönetimi ve denetimi alt›ndad›r).

En genifl anlam›yla kültür, bir toplumun niteliklerini oluflturan
farkl› manevi, maddi, düflüncesel (entelektüel) veya duygusal
belirleyici özelliklerdir. Kültür sadece sanat› veya edebiyat›
de¤il, yaflam biçimlerini, insan›n temel haklar›n›, de¤erler
sistemini, gelenekleri ve inan›fllar› da kapsar. Bu tan›m
UNESCO'nun düzenledi¤i 06.08.1982 Meksika Kültür Politikalar›
Konferans›'n›n Sonuç Bildirgesi'nde yer alm›flt›r.
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Kültür Politikalar› Ba¤lam›nda Güncel Konular

Türkiye ba¤lam›nda

• 2008 Frankfurt Kitap Fuar›nda Türkiye'nin konuk ülke olmas›;

• ‹stanbul'un 2010 y›l›nda Avrupa Kültür Baflkentlerinden biri
olmas›;

• Telif haklar›, korsan yay›n Türkiye'nin kara listede bulunmas›;

• Sinema tiyatro, opera ve baleye kamu deste¤i Kültür
Merkezleri

• Müzeler;

• Çal›nan kültürel miras›n iadesi;

• UNESCO'nun Dünya Miras› Listesi ve Tehlike Alt›ndaki Miras
Listesi'ne al›nma korkusu

• Kültürel haklar çerçevesinde ülkedeki farkl› bölgesel veya
yöresel kültürlerin,  bölgesel dil haklar›n›n tan›nmas›na,  bu
dillerde e¤itim verilmesine iliflkin talepler.

Ve daha genel olarak:

• Özgün kültürlerin küreselleflmenin etkisiyle ciddi flekilde
erozyona u¤ramas›. Bu ba¤lamda az say›da kiflinin konufltu¤u
dillerin kaybolmas›. Küreselleflmenin kültürel ba¤lamda
toplumun gündelik yaflant›s›na etkisi;

• Global kültürel e¤ilimler ile ulusal ve yerel kültürler ve
göçmen kültürleri aras›ndaki gerginlikler ve d›fllamalar. Özgün
ya da farkl› kimliklerin siyasallaflmas›na iliflkin sorunlar.

Bütün bu konular›n kültür politikalar› bütünü içinde yeri vard›r.
Kültürel faaliyetlere genel bir perspektiften bak›lmad›¤›
takdirde, her bir konuda al›nacak kararlar ve önlemler,  sadece
güncel konuya geçici bir çözüm oluflturur.

Ancak,  genel anlamda kültür yönetiflimi çerçevesinde eflgüdüm
ve çözüm sa¤lanamaz.  Para ve insan kaynaklar›n›n dengeli
kullan›m› mümkün olamaz.

Bu nedenle,  uygulanacak kültür politikalar› hakk›nda karar
verecek olanlar ile bu karar› uygulayanlar aç›s›ndan, kamu,
yerel yönetimler ve özel sektör ile akademisyenlerin eflgüdüm
halinde araflt›rma yapmas›nda,  uygulanacak kültür politika-
lar›na ›fl›k tutmas›nda,  ulusal ve uluslararas› deneyimleri göz
ard› etmemesinde, uzun vadeli bir kültürel politika planlamas›
haz›rlanmas›nda yarar vard›r.
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Türkiye’de Kültür Politikalar›

Kültür Politikas› - De¤erler ‹liflkisi

Kültür politikalar› araflt›rmas› Türkiye Hükümeti ve Türk
akademisyenleri için yeni bir aland›r.

Türkiye'nin kültür alan›nda uygulamay› düflündü¤ü politikalar,
Devlet Planlama Teflkilat›'n›n befl y›ll›k planlar›nda k›saca yer
al›r.

Ancak, bunun metodolojisi, örne¤in Avrupa Konseyi'nin ve
UNESCO'nun kültür politikalar› alan›nda önerdi¤i sisteme
uymuyor. Bunun d›fl›nda siyasi partilerin seçim bildirgelerinde,
o parti iktidara geldi¤i takdirde uygulayaca¤› kültür politikalar›
konusunda çok k›sa ve konunun uzmanlar›na yazd›r›lmam›fl
oldu¤u hemen anlafl›lan yüzeysel birkaç sat›r okumak
mümkündür.

• De¤erler terimini bir sosyal grubu veya bir toplumu niteleyen
yasalarda yer alan veya almayan, belirgin manevi, maddi,
entelektüel ve duyguya de¤gin nitelik ve e¤ilimler ba¤lam›nda
kullan›l›r.

• De¤erler, ulusal de¤erler, evrensel de¤erler,  geleneksel,
tarihsel, dinsel veya etnik de¤erler terimlerinin, çerçevesi
aç›kça belirlenmemifl, tan›m› tam olarak yap›lamam›fl ya da
bu tan›mlar üzerinde genel uzlaflma sa¤lanamam›fl
oldu¤undan, sözü edilen kavramlar›n çerçevesi belirlenmeden,
yap›lacak tart›flman›n bir sonuca varabilmesi mümkün de¤ildir.

• Afla¤›dakiler çok önemli hususlard›r:

• De¤er norm ve ölçütleri sürekli olarak ve h›zlanarak de¤iflime
u¤ramaktad›r. Bu nedenle tarihsel de¤erleri veya kültürel
derinlikten gelen de¤erleri ileriye tafl›mak düflüncesinin
bilimsel flekilde ayr› bir tart›flma konusu yap›lmas›nda büyük
yarar vard›r.

• De¤erleri bu ba¤lamda yaz›l› ve yaz›l› olmayan de¤erler
olarak ayr› ayr› incelemek son derece önemlidir.

• Bir ülkenin veya AB gibi ülkeler grubunun müktesebat›n›
oluflturan metinlerde yaz›l› temel ö¤elerin o ülkenin ya da
ülkeler grubunun de¤erlerini oluflturdu¤u söylenebilir.

• Bunun d›fl›nda, hukuki metinlerde aç›kça yaz›l› olmayan,
ancak o insan grubunun bilincine veya bilinçalt›na yerleflmifl
de¤erler de vard›r.

De¤erler araflt›rmas› yap›l›rken bu ikinci grup de¤erler ihmal
edilirse, çok yanl›fl sonuçlara var›labilir.
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• Tüm kültürel ö¤elerin envanterin ç›kar›lmas›;

• Yarat›c›l›¤a iliflkin özgürlükler dahil, kültürel anlat›m
özgürlü¤ünün s›n›rlar› konusundaki ülke mevzuat›n›n Avrupa
‹nsan Haklar› Sözleflmesi ve Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi
kararlar› ölçütlerine uyumunun sa¤lanmas›;

• Kültürel miras›n korumas› ve gelece¤e kalmas›n›n
sa¤lanmas›; bu ba¤lamda ülkedeki elle tutulabilir veya somut
olmayan kültürel mirasa sahip ç›kma bilincinin güçlenmesine
a¤›rl›k verilmesi;

• Kültür sanayilerinin (örne¤in sinema sanayisi, yay›nc›l›k) v.b.
desteklenmesi. Serbest piyasa kurallar›na uyarak faaliyet
gösteren kültür endüstrilerinin,  sadece kâr amac› güden di¤er
etkinliklerden farkl› özelli¤inin bulundu¤unun ve kültürel
ürünün di¤er mallardan farkl› oldu¤unun kabulü; böylece
yarat›c›l›¤›n korunmas›n› ve gelifltirilmesinin ulusal ve
uluslararas› destek önlemleri ile sa¤lanmas›; telif hakk›n›n
korunmas›;

• Ulusötesi kültür sanayilerinin Türkiye'yi de kapsayan
etkinliklerinin, evrensel de¤erler ve ulusal kültür politikalar›
çerçevesinde oluflturulacak norm ve standartlara uyumlu
olmas›n› sa¤layacak düzenlemeler yap›lmas›;

• Kültür yönetiminde uzmanlaflm›fl insan gücü yetifltirilmesi;

• Kültür hizmetleri ve kültürel e¤itim için yeterli parasal
kaynak ve maddi olanaklar›n artt›r›lmas›. (Örne¤in bütçenin
% 1'inin kültürel faaliyetlere tahsisi hedefine tedricen
yaklafl›lmas›). Yerel yönetimlerin ve STK'lar›n de o kaynaktan
yararlanmas›;

• Kamu, mahalli idareler ve özel sektör aras›nda yönetiflimsel
eflgüdüm sa¤lanmas›. Mümkün oldu¤u ölçüde ayn› iflin farkl›
makamlar taraf›ndan tekrar edilmemesi;

• Tüm ekonomik faaliyetlerin kültürel boyutunun göz önünde
bulundurulmas›  (Örne¤in enerji üretimi ve sulama için baraj
yap›l›rken, baraj alt›nda kalacak kültürel miras›n kurtar›lmas›);

2023 Y›l› Perspektifinde On Y›ll›k Eylem
Plan› Oluflturulmas› ve Uygulanmas› ‹çin
Yöntem Önerisi
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• Ulusal kültürün korunmas›, desteklenmesi. Buna paralel
olarak toplumdaki farkl› kültürlerin “çeflitlili¤inin” tan›nmas›n›n
ve çeflitlili¤in ülke kültürünü zenginlefltirici; yarat›c›l›¤›
özendirici bir ö¤e oldu¤u bilincinin ulusun tüm katmalar›na
yerlefltirilmesi. Deste¤e muhtaç olan yerel kültürlerin
desteklenmesi;

• Enformasyon toplumu ça¤›n›n yeniliklerine ayak uydurulmas›;
kültürel iletiflimin özendirilmesi;

• Küreselleflmenin etkilerine ba¤l› olarak parçalara
bölünmenin orta ve uzun vadede kültürel çeflitlili¤i güçlendirici
de¤il, zay›flat›c› niteli¤inin bulundu¤unun ortaya konulmas›;

• Sanat›n, kültür yaflam›n›n vazgeçilmez yarat›c› ö¤esi olarak
korunmas› ve desteklenmesi.

• Sanatç›n›n ve sanatç› emeklisinin desteklenmesi.  Gençlerin,
yafll›lar›n ve maddi gücü bulunmayanlar›n kültürel faaliyete
kat›lmas›n›n özendirilmesi. Kad›n-erkek eflitli¤inin bilfiil
sa¤lanmas› için özel önlem al›nmas›;

• Uluslararas› kültürel iflbirli¤inin artt›r›lmas›, kültürel de¤ifl
tokufl yoluyla uluslararas› ve bölgesel bar›fla katk› sa¤lanmas›;

• Türk Kültür Alan› iflbirli¤ine öncelik verilmesi. Örne¤in,
Ahmet Yesevi ve Manas Üniversiteleri'nin daha fazla
desteklenmesi; bu tür kurumlar›n ve iflbirli¤i çeflitlerinin
olanaklar ölçüsünde art›fllar›n sa¤lanmas›; ülkede Türk Dili
ve Edebiyat›'na a¤›rl›k verilmesi; Türkçe'nin uluslararas›
kullan›m›n›n ve ö¤retiminin yayg›nlaflt›r›lmas›;

• Kültürel de¤erlerdeki geliflim ve geliflmeleri de göz önünde
tutmaya yard›mc› olacak araflt›rma yap›lmas› ve ülke
insanlar›n›n bu konuda bilinçlenmesinin sa¤lanmas›;

(Türkiye AB'ne entegrasyonu öngören tam üyelik müzakereleri
yürütmektedir). Avrupa müktesebat›nda yaz›l› olan de¤erler
ve yaz›l› olmayan de¤erler ile Türkiye'nin mevzuat›nda kay›tl›
olan veya olmayan de¤erler aras›ndaki farklar›n saptanmas›.
Farklar›n entegrasyon sürecini ne ölçüde etkileyece¤inin
araflt›r›lmas› ve gerekiyorsa bu konuda kültürel tan›t›m
programlar› yap›lmas›;
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1.) Kültür politikalar›n› belirlemek ve yürütmek için kamu
temsilcisi ve sektör temsilcisinin veya kurumun veya
akademisyen grubunun görevlendirilmesi;

2.) Bu gruplar taraf›ndan ele al›nacak olan raporlarda mevcut
durumun ve çözüm bekleyen sorunlar›n-disiplinleraras›
veçheleri ihmal edilmeyerek- ele al›nmas›; konuyu ilgilendiren
yasa ve yönetmeliklere ek olarak haz›rlanmas› gereken yasal
düzenlemeler için öneri getirilmesi;

3.) Heyetlerin ayr› ayr› sunacaklar› raporlara Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›'n›n ve gerekirse Devlet Planlama Teflkilat›'n›n konu
ile ilgili görüfl ve önerilerinin eklenmesi;

4.) Türkiye, AB'ye aday bir ülkedir. AB üye ülkelerin kültür
politikalar› ile karfl›laflt›rma yapabilmesi için, AB ülkeleri
mevzuat ve uygulamalar› ile Avrupa Konseyi'nin Kültür
Politikalar› Compendium Program›'na kat›lm›fl olan ülkelerin
verilerinin de karfl›laflt›rma için her bölüme eklenmesi;

5.) Önerilerin uygulanabilmesi için gereken parasal ve di¤er
katk›lar›n hesap edilmesi;

6.) Haz›rlanacak raporun TBMM'de grubu bulunan siyasi
partilere bilgi vermek ve görüfl almak için yollanmas›; al›nan
tüm cevaplar›n raporlara eklenmesi ve bunlar›n kamuoyuna
aç›klanmas›;

7.) Hükümet uygun görürse, bu raporun Avrupa Konseyi
Compendium Program›'na sunulmas›;

Uzun Vadeli Kültür Politikas›
Araflt›rmas› Haz›rlanmas› Konusunda
bir Yöntem Önerisi
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• Hukuk - ‹dare- Maliye (Bu ana bafll›k alt›na: Kültür
faaliyetlerinin kamu, yerel yönetim ve özel sektör taraf›ndan
finansman› ve bunlara uygulanan vergiler; Bu alanda
çal›flanlar›n haklar›; Sosyal ve ekonomik koflullar›n
iyilefltirilmesi; Sanatç›lar›n emeklilik haklar›; telif haklar›;
Çeflitlili¤in korunmas›na iliflkin mevzuat ve uluslararas› norm
ve standartlara uyum alt bafll›klar› girecektir).

• E¤itim  (Kültür alan›nda çal›flan yöneticilerin e¤itimi, e¤itim
programlar›nda kültür, mesleki e¤itim, sanat e¤itimi; genç
sanatç›lara yard›m programlar›; ulusal dile ek olarak konuflulan
yerel ve bölgesel diller ve a¤›zlar›n ö¤renimi konusundaki
uygulamalar ve araflt›rmalar vb).

• Uluslararas› iliflkiler   (‹kili kültürel iliflkiler, uluslar aras›
ve bölgesel kurulufllarla iliflkiler, ülke d›fl›ndaki ulusal kültür
kurumlar›yla iliflkiler, uluslararas› STK'larla iliflkiler veTürk
Kültür Alan› çerçevesinde iflbirli¤i)

• Kültürel Miras (Elle tutulabilir veya tutulamaz kültürel
miras›n, do¤a miras›n›n yönetiflimi; alanla ilgili uluslararas›
sözleflmelere kat›lma ve uyum; Dünya Miras Listesi'ne dahil
S‹T'lere iliflkin çal›flma ve yükümlülükler; yerel ve bölgesel
idarelerin kültürel miras› koruma ifllevleri; enformasyon
teknolojilerinden yararlanma; çal›nm›fl kültür varl›klar›n›n
iadesi; arkeoloji, müzeler, arflivler vb).

• Geleneksel sanatlar ve el sanatlar›  (tüm geleneksel sanatlar,
sözlü edebiyat, folklor, somut olmayan kültürel miras›n
korunmas›).

• Kitap ve Okuma (kütüphanecilik, kitap ve yay›n politikalar›,
ulusal ve uluslararas› kitap fuarlar›).

• Güzel Sanatlar  (müzik, opera, bale, tiyatro, yontu sanat› ve
resim vb).

• Uygulamaya yönelik sanatlar  (mimari,  tasar›m,  sanayi
tasar›m)

• Medya ve Kültür (TV ve radyo, yaz›l› bas›nda sanat ve kültür,
sinema, multimedya, kültürel malzeme ve tekniklerin
güncellefltirilmesi; sanat ve sanayi aras›ndaki iliflki).

• Toplum, bofl zamanlar›n de¤erlendirilmesi ve kültür (Amatör
sanatç›lar›n kültürel çal›flmalar›; kültürel çeflitlilik arz eden
bölgesel kültür veya az›nl›klar›n kültürlerinin tan›nmas› ve
gelifltirilmesi; Kültür merkezleri vb).

• De¤erler  (ulusal, yerel veya bölgesel de¤er araflt›rmalar›,
yaflam tarzlar›, gelenekler, dinler ve inançlar; de¤erler sistemi:
çevresel bilinç oluflumu vb.).

• Kültür ve politika aras›ndaki iliflkiye dair araflt›rmalar
(Örne¤in kültürün sosyal politikas›; kültürün sosyolojik izah›;
kültüre iliflkin siyasal bilim çal›flmalar›n›n baflar›lar› ve
baflar›s›zl›klar›; kültürün tarihsel sosyolojisi ve buna iliflkin
metot sorunlar›; kültürlerin karfl›laflt›r›lmas›; sosyoloji ve
kültürel kimlik oluflturulmas› alan›nda sosyolojik ve felsefi
araflt›rmalar)

Kültür Politikalar› Araflt›rmas› ve
Planlamas›nda Göz Önünde Tutulacak
Ana Bafll›klar
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Kültür kavram› çeflitlendirilmifl bir kavramd›r. Kültür
çeflitlili¤inden, bilhassa Türkiye'nin içinde bulundu¤u kültür
çeflitli¤i söz konusu oldu¤unda ço¤u zaman tek bir fleyden
bahsediyormufl olarak alg›lan›r. Bu da kültür hakk›ndaki
akademik araflt›rmalar›n ihmal edilmesinin sonucudur. Ve
kültür, ne yaz›k ki, güncel konular s›ralamalar›nda daima
sonlardad›r.

Ço¤u durumda kültür ve medeniyet kavramlar› eflanlaml›
olarak kullan›l›r, dolay›s›yla bu kavramlar›n aras›ndaki fark›
aç›¤a kavuflturmak gerekir. Kültür, daha ziyade aktüel olanla,
güncel olanla ilgili bir gerçektir. Kültür ancak bir medeniyetle
gerçekleflir.

Son dönemlerde “Türk kültür alan›” diye bir kavram ortaya
ç›km›flt›r. Türk kültür alan›nda vaktiyle yaflanm›fl olan bir
kültür ve yaflanmakta olan bir kültür var. Ancak yaflanm›fl veya
yaflanmakta olan kültürün gerçeklefltiricisi olarak
düflünülebilecek, onun arkas›nda oldu¤u düflünülecek bir
unsur, medeniyettir. Kültür bir medeniyetin güncellenmesi,
yaflanmas›, flimdide somutlaflt›r›lmas› olabilir. Bu bir öznelliktir.

Türk kültürün kurucu ö¤eleri olarak Türk medeniyetini anlamak
yerinde olacakt›r. Türkiye'nin içinde bulundu¤u kültür veya
medeniyet için birbirinden farkl› adland›rmalar, kimi zaman
“Türkistan medeniyeti” olarak, kimi zaman “‹slam medeniyeti”
olarak, hatta kimi zaman “Türk-‹slam Bat› medeniyeti”
kavramlar› kullan›lm›flt›r. Son iki yüzy›ll›k bir süreç dikkate
al›nd›¤›nda, art›k Türk-‹slam Bat› medeniyeti demek de do¤ru
olabilir. Bu adland›rma da tart›flmaya, düflünceye aç›k bir
konudur. Ancak yine de en uygun ve isabetli tabir, “Türk
kültürü” tabiridir.

Birincisi, Türk medeniyeti denildi¤inde, baz›lar›n›n iddias›na
göre 4000 y›l, ama en az›ndan en eski yaz›l› ürünü dikkate
al›nd›¤›nda, 2000 y›ll›k geçmifli olan bir millet, medeniyetinden
bahsedilir.

‹kincisi, neredeyse kadim dünyan›n orta kufla¤›nda Çin'den
Balkanlara kadar uzanan bir hilal üzerinde var olmufl bir
milletten ve 2000 y›l boyunca varoluflunu sürdürebilmifl bir
medeniyetten bahsedilmektedir. Türk kültürü, 2000 y›l
içerisinde farkl› kültür ortamlar›nda, farkl› medeniyetlerle
birlikte var olmufl bir medeniyet demektir. Öyleyse en belirleyici
ad› ve tüm bunlar› kuflatacak bir ad› bulmak gerekir. Medeniyet,
sürekli ekleye ekleye bir varl›k meydana getirmek de¤ildir.
Dolay›s›yla “Türk medeniyeti”, hatta bir çevre oldu¤una göre
“Türk medeniyet çevresi” ad› daha isabetli bir ad olabilir.

Kültürün kurucu ö¤eleri deyince, daha ziyade medeniyeti ve
medeniyetin içinde olanlar› alg›lamak gerekir.  Medeniyet
denilen alan›n da de¤erlerden meydana geldi¤i bellidir, de¤er
deyince biraz daha felsefi ya da daha özellefltirecek olursak,
ahlaki olanlar kastedilebilir.

Türk Kültürünün Kurucu Ö¤eleri
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Medeniyet asl›nda bir ahlaktan ve ahlak anlay›fl›ndan oluflan
bir yap›d›r. Bu perspektiften bak›ld›¤›nda, kültürün kurucu
ö¤esinin ne oldu¤u üzerinde daha rahat düflünülebilir.

Ahlak tek bafl›na felsefi, etik, tek bafl›na bireyde somutlaflm›fl
bir fley de¤ildir, belki onlar›n tamam›n› kucaklay›c› bir fleydir.
Ahlak eylemleri düzenleyen, insanlar›n nas›l ve niçin yaflamas›
gerekti¤ini söyleyen bir aland›r. Geçmifle bak›ld›¤›nda, ahlak
kendisini Türk medeniyeti içerisinde belli bir bilgelik
tasavvurunda sunmufl oland›r. Öyleyse, kültürün kurucu
ö¤elerinden bir tanesine ahlak gözüyle bakmak pekâlâ
mümkündür.  Ve ahlaktan de¤erler anlafl›l›yorsa, bu de¤erlerin
de organizasyonunu sa¤layacak bir de¤er bulunmal›d›r. Söz
konusu alandan yoldan ç›k›ld›¤›nda, bu de¤erin di¤er de¤erlere
de hem anlam katacak, hem varl›k katacak ve hem de
varl›klar›n› devam ettirecek de¤erin adalet oldu¤u
anlafl›lmaktad›r.

Belli bir adalet anlay›fl› ve belli bir adalet yorumunu Türklerin
as›rlar içerisinde, bin y›llar içerisinde gelifltirdi¤i ve kuflaklara
aktard›¤› hikmetin içerisinde görmek mümkündür. Bunu
Türklerin hem ‹slamiyet'te, hem tam ‹slamiyet'e geçifl
sürecinde, hem de ‹slamiyet'ten önceki yaflam›nda da görmek
mümkündür. Adalet her zaman kendisini sadece “adalet”
sözcü¤ü içerinde sunmaz. Adalet, s›ras›yla o hak duygusuyla,
o hak bilinciyle bir merhamete dönüflür.  Öylelikle, as›l kurucu
olan baflka fleyleri de kurarak, o yaflan›lanlar› biçimlendirir.
Adalet, devletin de kendisine tabi olmak zorunda oldu¤u, -
hatta ve hatta burada yasadan bahsedilmiyor- burada bir
bilinçten, bir duygudan bahsedilmekte,  hatta ve hatta “benim”
de yaln›zken tabi olmak zorunda oldu¤um bir iç varl›k
oluflturmakt›r.

Türk kültürünün kurucu unsuru, yani o kültürün arkas›ndaki
yap› medeniyettir, medeniyetin özü ahlak ve ahlak›n
merkezindeki de¤er ise adalettir.

Türk medeniyetinin ya da Türk kültürünün kurucu ö¤esi olmak
bak›m›ndan üzerinde durulacak unsur- ki belki ahlaktan önceki
unsur- hiç flüphesiz ki, dildir, Türkçedir.

Dil, kültürün hem kurucusu, hem koruyucusu, hem de
somutlaflm›fl halidir. Dil sadece gramer kurallar›ndan ibaret
bir yap› de¤ildir.  Dil, üzerinde az çok düflünmüfl herkesin fark
edece¤i bir husustur. Diller insanlar›n birbirinden kendisiyle,
kendisi arac›l›¤›yla ald›klar› dünyay›, do¤ay›, varl›¤› biraz
flekillendirerek, yönlendirerek tafl›rlar, yani dil düflünceye
istikamet kazand›r›r.

Dil, kavramlar› ve de¤erleri belli bir düzenekte birbirini
ça¤r›flt›rarak kazanmaya imkân tan›yacak yap›lar› içerisinde
bar›nd›r›r, dil içinde inançlar›, düflünüflleri ve hayalleri
bar›nd›r›r. Ve bir dilin medeniyet dili olabilmesi için gereken
en önemli flart, bir inanc› ifade edebilme, bir inanc› ortaya
koyabilme baflar›s› göstermesidir. Türkçe bir inanca, birkaç
inanca alanl›k edebilmifl baflar›l› bir dildir. Konunun d›fl›na
ç›karak örneklemek gerekirse, Almancay› Almanca yapan,
‹ncil'in Almanca ifade edilebilmesidir. E¤er inanc›, inançlar›
ifade edebiliyorsa, o dil bir medeniyet dilidir.

Bir dil tarih boyunca baflka dillerle iliflki içerisinde olmas›na
ra¤men, al›flveriflte bulunabilmesine ra¤men, hala varl›¤›n›
koruyabiliyor ise o kurucu ve koruyucu unsuru olmay› hak
ediyor demektir. Bilindi¤i üzere, Ub›hça gibi birçok dil
kaybolmaktad›r. Türkçe ise varoluflunu koruyabilmifl bir dildir.
Türkçe üstelik d›flar›ya aç›k olma konusunda da ilginç bir
yap›s› olan dildir. D›flar›dan kelime alma ve baflka kelimelere
aç›k olarak kavram alma konusunda da ilginç yap›ya sahip.
Fakat de¤iflmez bir kural› da vard›r; adlar al›r, ama
yüklemlerini, yani iliflkilendirmeyi,  kültürü de kendisinde
görece¤imiz k›sm› sakl› tutar. Kültürün kurucu unsurunun
olmazsa olmaz› dildir.
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Kültürü meydana getiren kurucu unsurlardan biri de kurucu
“mihver” veya “yarat›c›” denilen “atad›r”.

“Ata” ile kastedilen ise, yukar›da bahsedilen 2 unsura da örnek
olabilecek birkaç isimdir. Ata, varl›k, yokluk zamanlar›nda
yeni bir kavray›fl, yeni bir istikamet gösterebilendir. Ama bu
gösterifl, bir rasyonel gösterifl de¤ildir.

Bu gösterifl bir yaflay›flt›r, bir yaflamad›r, bütün bir varl›¤›yla
göstermedir. Burada atalar kültünden vb. bahsedilmemektedir.
Atalar kültü de belki bu ba¤lamda yeniden de¤erlendirilebilir.
“Mihver insan” yol gösteren, kültürün ve medeniyetin önemli
unsurlar›d›r. Medeniyet ve kültür bu üç unsurla ifade
edilmelidir.

Atalar derken, 13. y.y. çok önemlidir. Bugünkü Türk medeniyeti
söz konusu oldu¤unda, XIII. y.y.'›n kilit önem tafl›d›¤› kesin.
13. y.y. üzerinde pek bir düflünce sorgulamas› yürütülmemifltir.
Ancak s›ras› geldi¤inde, dünyaya sahip oldu¤umuz
evrenselli¤imizi tan›t›rken hep 13. yüzy›ldan berisini örnekler
sunar›z. XIII. y.y. yaflayan Yunus Emre bir atad›r, Mevlana bir
atad›r, Hac› Bektafli bir atad›r, Yusuf Has Hacib bir atad›r, Itri
bir atad›r, kendi alanlar›nda de¤erlere, yapmakta olduklar›na,
de¤erler manzumesine yeni bir anlam, yeni bir varl›k katar.
Medeniyeti ve kültür bunlarla an›lmal›d›r. Mevlana Anadolu'dan
“Gel ne olursan ol gel, yine gel. ” diye seslenmifl. Ayn› flekilde
Yunus Emre kurucu bir atad›r, o da “Ben gelmedim dava için,
benim iflim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya
geldim” demifl. Kurucu ata olan Dede Korkut da Deli Dumrul'a
flöyle dedirtmifltir: “Yücelerden yücesin, Kimse bilmez nicesin.
Göklü Tanr›. Herkes seni gökte arar, yerde ister, Sen
inanm›fllar›n gönlündesin”. Farkl› bir ortamda ayn› fleyi Mevlana
daha ilginç bir tespitte bulunur: “Kâbe Kâbe olal› Allah oraya
bir kez dahi girmedi, ama benim gönlüm Kabe'sinden bir an
bile ç›kmad›."

Ata varl›kla hayat›, de¤erler manzumesiyle birlikte çözme
yolunu gösteren hayati unsur ve yaflayan örnektir, konuflmaya
sürekli devam eder. Mevlana ”Satranc› öyle bir oyna ki 700 y›l
sonra dahi flah mat diyesin” demifl. Bu m›sralar 700 y›l boyunca
konuflulan büyük ve davetkâr kültürün önemli parçalar› ve
unsurdur.

Bir di¤er husus, co¤rafyalar ve zamanlar farkl› olmas›na
ra¤men medeniyetlerin ortak taraf› olmal›d›r. Bu ortakl›k,
adalette bir araya gelir. Buna ilginç örnekler sunmak
mümkündür: “Kutadgu Bilig'de” Orta Asya'dan Yusuf Has
Hacib XI. y.y daire-i-adaletle ilgili “E¤er güçlü bir devlete sahip
olmak istiyorsan, güçlü bir orduya sahip olmal›s›n, güçlü bir
ordu istiyorsan, vergi toplamal›s›n, vergi toplamak istiyorsan,
adil bir flekilde yönetece¤in bir halk olmal›” diyerek yol
göstermifltir. Görülece¤i üzere, daire adalette aç›l›p, adalette
nihayete ermektedir. Öyle ise adalet kültürün temel
belirleyicisidir.

Bu adalet dairesi, XVI. y.y düflünürlerinden K›nal›zade Ali
Çelebi'nin Ahlaki-i Alai'sinde de flekillendirilmifl olarak yer
alm›flt›r. K›nal›zade de “laz›m›n en laz›m›” dedi¤i adalet-ü
devlet ve toplumsal iflleyifli özetler. Söz konusu edilen adalet
konusunu, toplumsal düzeni, siyasi ifllemi, yani XI. y.y. “adalette
yürüttü¤ün zaman halk yönetebilirsin” fleklindeki felsefeyi,
XVI. y.y. co¤rafya olarak Orta Asya'n›n göbe¤inden unsurlar›
ço¤altarak Farabi de ifllemifltir. Adaletin hikmetteki fleklini o
tasavvufa gitmeksizin “her fley haktan, hakk› kadar hak alm›flt›r”
diyerek dile getirmifltir.

Buradaki Farabi'nin hak dedi¤i Tanr› de¤ildir, topluma iflleye
iflleye yans›tt›¤› adaletten baflka bir fley de¤ildir. Aradan 400-
500 y›l geçmifl olmas›na, toplum hayat›nda yeni unsurlar
meydana gelmifl olmas›na ra¤men, Farabi'nin de bu
felsefesinde adaletin önemi muhafaza edilmifltir.
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Bu da Türk medeniyetinin, onu oluflturan de¤erlerdeki
devaml›l›¤›n› ve benimsenme özelli¤ini göstermektedir. Türk
medeniyetinin temel de¤eri olan adalet sadece hukuki bir
de¤er de¤il, ayn› zamanda ahlaki ve ontolojik bir de¤erdir ki
onun bu cephesi özellikle Farabi taraf›ndan vurgulan›r. Üç
farkl› zaman ve üç farkl› kulvar olmas›na ra¤men, burada
adalet temel ç›k›fl noktas› olmufltur.

Anlafl›laca¤› üzere, Türk kültürünün kurucu ö¤elerinin neler
oldu¤u ve nerede bulundu¤u konular› meçhul de¤ildir. Bir
gelecek planlamas› ba¤lam›nda konunun e¤itimi ilgilendiren
yönü görülmelidir. E¤itim bilgilendirme sürecinden önce kendi
kültürel ortam›n›n medeniyet birikiminin kazan›ld›¤› ve
içselleflti¤i süreçtir. E¤itim kurumlar›n›n bilgilendirme eksi¤i
telafi edilebilir, ancak medeniyeti tafl›yan de¤erlerin
kazand›r›lmas›, k›saca ahlak›n gelifltirilmesi telafisi pek güç
bir kazan›md›r. Y›llar önce konuyu e¤itim ve medeniyet e¤itimi
ba¤lam›nda de¤erlendiren kalemlerimizden Tanp›nar “lise,
bir medeniyet birikiminin aktar›ld›¤› e¤itim sürecidir” diyerek
yol göstermektedir. Bir toplumda bireyler kurucu dedi¤imiz
insanlar hakk›nda konuflam›yorlarsa, kültür ve medeniyet
eksi¤i hissediyorsa, bunu düzeltmenin yolu da e¤itimden geçer.

Bir millet kültürü birlikte üretir, onun için kurucu ö¤elerini
geniflletmek de son derece önemlidir. Asl›nda kimin
üretece¤ini, kimin yaflataca¤›n› belirlemek, tespit etmek zordur.
En küçük, hatta en önemsiz bir ö¤esi diyebilece¤imiz unsur
dahi kültüre mutlak flekilde bir katk›da bulunur. Musiki, din,
sanat, hatta yemek kültürü bile kültürü meydana getirir. Ancak
kültürün kurucu ö¤eleri, kendinden önce mevcut olana bir
katk›da bulunan de¤il, daha ziyade kültür ad›na atfedilenlerin
arkas›nda durabilecek ö¤elerdir. Dini, kültürün kurucu
ö¤elerinden saymak pek do¤ru olmaz. Çünkü Türk ‹slam

kültürünün 1000 y›ll›k bir tecrübesi var, Türk medeniyetinin
geçmifli ise 2000-3000 y›llar öncesinde infla edilmifltir. Ancak
yine de ‹slam, hedef olarak ahlak isteyen bir kurumdur.

Ahlaktan derin bir de¤erler manzumesini anlamak gerekir.
Folklor ve edebiyat da dilin içerisindedir, düflünce de dille
flekillenir ve onun içinde ifllenir ve edebiyat bu flekilde vücut
bulur.
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Turizm Türkiye'de çok geç (1980 y›llarda) bafllam›fl olmas›na
ra¤men günümüzde dünyadaki büyük ülkelerle rekabet
edebilen, pazarda büyük pay› olan bir sektör haline gelmifltir.
Türkiye bugünlerde turizm alan›nda dünyada 10. s›rada
bulunmaktad›r. Devletin turizme yönelik politikas›n›n esas
hedefi: Türk turizmini daha da yükseklere yükselterek, 5.
s›raya tafl›makt›r.

1982-2007 y›llar› aras›nda Türkiye'deki turizm sektörü makro
göstergelerine bak›ld›¤›nda, sektörün GSMH içindeki pay›
binde 6'dan yüzde 5,5'a, (9 kat), ülkenin turizm geliri 326
milyon $'dan 18.5 milyar $'a, (56 kat), ülkeye gelen yabanc›
ziyaretçi say›s› 1.280.000'den 23.340.911 kifliye, (19 kat), turizm
belgeli yatak kapasitesi 98.000'den 786.000'e, (8 kat), seyahat
acentesi say›s› 2.123 den 5.471'e (2,5 kat), altyap› harcamalar›
2.510.000 $'dan 27.417 000  $'a (11 kat) artm›flt›r.

Y›llar itibariyle ülkeyi ziyaret eden turist say›s›nda sürekli
olarak art›fl görülmektedir. Afla¤›daki tablo bunun bariz bir
örne¤idir.

Türkiye Turizm Stratejisi, turizm sektöründe, kamu ve özel
sektörün yönetiflim ilkesi çerçevesinde iflbirli¤ini gündeme
tafl›yan ve stratejik planlama çal›flmalar›n›n yönetim ve
uygulamas›na yönelik aç›l›mlar sa¤lanmas›n› hedefleyen bir
çal›flmad›r. Kat›l›mc› planlama anlay›fl› ile haz›rlanan Türkiye
Turizm Stratejisi ve Eylem Plan› ile üretim, yönetim ve
uygulama süreçlerinde sektörün önüne bir yol haritas›
konularak yönlendirilmesi temel amaç olarak kabul edilmifltir.
Türkiye Turizm Stratejisi-2023 çal›flmas›n›n temelinde yer
alan bu yaklafl›m, çal›flman›n noktasal de¤il, bölgesel, emredici
de¤il yönlendirici, statik de¤il, dinamik bir çerçevede
gelifltirilmesini olanakl› k›lmaktad›r.

Türkiye k›y› turizminin yan› s›ra, alternatif turizm (sa¤l›k ve
termal, k›fl sporlar› da¤ ve do¤a turizmi, yayla turizmi, k›rsal
ve eko turizm, kongre ve fuar turizmi, kruvaziyer ve yat turizmi,
golf turizmi vb) gibi turizm türleri aç›s›ndan da eflsiz imkânlara
sahiptir. Bununla birlikte, bu potansiyel rasyonel anlamda
kullan›lmamaktad›r.

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Plan› 2013, ülkemizin
do¤al, kültürel, tarihi ve co¤rafi de¤erlerini koruma-kullanma
dengesi içinde kullanmay› ve turizm alternatiflerini gelifltirerek,
ülkemizin turizmden alaca¤› pay› art›rmay› hedeflemektedir.

Ziyaretçi  Say›lar›

2005 21.124.886 20,6

2006 19.819.833 - 6,1

2007 23.340.911 17,7

2008* 18.533.764 -

Türkiye Turizminin 2023 Stratejisi
                 Ziyaretçi Profili (2007)

       Almanya      4.149.805

       Rusya      2.465.336

       ‹ngiltere 1.916.130

      Bulgaristan 1.239.667

       ‹ran 1.058.206



201

Söz konusu turizm kaynaklar›n›n noktasal ölçekte planlanmas›
yerine, geliflim akslar› boyunca turizm koridorlar›, turizm
bölgeleri, turizm kentleri ve eko turizm bölgeleri oluflturacak
flekilde ele al›nmas›, bu de¤erlerin tan›t›m› ve kullan›m
kriterlerinin belirlenmesi aç›s›ndan daha do¤ru bir yaklafl›m
olarak görülmektedir. Böylece, turizm potansiyeli bulunan
bölgelerin di¤er alternatif turizm türleri ile cazibesi
artt›r›lacakt›r.

Yat›r›mc›lar da k›y› turizmi veya di¤er alternatif turizm
türlerinden de yararlanarak, bu alanlarda yat›r›m yapma
olana¤› bulabileceklerdir. Ayn› zamanda planlama, tahsis ve
turizm yat›r›m› için devlet taraf›ndan verilen di¤er teflviklerden
de bu kapsamda yararlanma f›rsat› bulabileceklerdir.

Türkiye Turizm Stratejisi-2023'ün öngördü¤ü hedeflerle
ülkemizin her yan›na da¤›lm›fl durumda bulunan sa¤l›k, termal,
yayla, k›fl ve da¤ sporlar›, kültürel aç›dan önemli yer ve
yerleflmelerin tek tek ele al›nmas›ndan çok, bunlar›n
birbirleriyle entegrasyonu sayesinde daha cazip ve daha güçlü
alternatif var›fl noktalar› ve güzergahlar oluflturulacakt›r.
Güçlü bir turizm güzergah› ve bölgesel var›fl noktas›
oluflturulmas› ile bu bölgeler içinde zay›f kalan yerleflmelerin
kültür, el sanatlar›, yeme-içme tesisleri ve konaklama
imkanlar› ile güçlenmeleri de sa¤lanm›fl olacakt›r.

Ancak, Türkiye'de turizmde kitle turizmine yönelik geliflmeler
ve turizm planlamas›na parçac› yaklafl›mlar sonucunda:

• Türkiye turizminin bir bölgeye, yaz sezonuna ve belli bir
turizm türüne odaklanm›fl olmas›,

• Akdeniz ve Ege k›y› kesimlerinde afl›r› y›¤›lma;

• Altyap› yetersizli¤i ve çevre sorunlar›n›n ortaya ç›kmas›;

• K›y› gerisi ve çevresi alanlarda çarp›k kentleflme/yap›laflma;

• Birçok sektörü etkileyen ve birçok sektör taraf›ndan etkilenen
turizm sektörünün bütüncül bir flekilde ele al›namamas›;

• Yabanc› sermayenin turizm sektörüne girifl oran›n›n çok az
olmas› vb. gibi sorunlar da ortaya ç›km›flt›r.

Bu olumsuz yap›lanmay› olumlu yönde de¤ifltirmek için Türkiye
Turizm Stratejisi kapsam›nda bütüncül politika, strateji ve
uygulamaya dönük yaklafl›mlar yer almaktad›r.
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Sürdürülebilir turizm yaklafl›m› benimsenerek istihdam›n
artt›r›lmas›nda ve bölgesel geliflmede turizmin öncü bir sektör
konumuna ulaflt›r›lmas› ve Türkiye'nin 2023 y›l›na kadar,
uluslararas› pazarda turist say›s› ve turizm geliri bak›m›ndan
ilk befl ülke aras›nda önemli bir var›fl noktas› ve uluslararas›
bir marka haline getirilmesinin sa¤lanmas›d›r.

Turizm sektörünün güçlendirilmesi için planlama, yat›r›m,
örgütlenme, turizm türlerinin çeflitlendirilmesi, araflt›rma ve
gelifltirme, tan›t›m ve pazarlama stratejisi, hizmet
standartlar›n›n gelifltirilmesi, ulafl›m ve altyap›n›n
güçlendirilmesi, kalite, e¤itim stratejisi konular›nda uzun
erimli stratejiler önerilmektedir.

Bu stratejilerin gerçeklefltirilmesi için k›sa vadeli bir eylem
plan› gerekir.

2013 Eylem Plan› Kapsam›nda
- Turizm Geliflim Bölgeleri
- Turizm Geliflim Koridorlar›
- Turizm Kentleri
- Eko-turizm Bölgeleri
- fiehir Turizmi Kentleri
- Kültür Turizmi Kentleri
- Mevcut Turizm Alanlar›n›n ‹yilefltirilece¤i Bölgeler
- Turizmin Çeflitlendirilmesi Eylem Plan›
- Ulafl›m Eylem Plan›
- Türkiye Turizminde Projeksiyonlar
- Türkiye Turizm Stratejisi Proje Önerileri uygulamaya
konulacakt›r.

Dokuz Turizm Geliflim Bölgesi
Bölgeler, belli ana temalar çerçevesinde turizmin gelifltirilerek
çeflitlendirilece¤i birden fazla ili içeren var›fl noktalar›d›r.

Buralarda, kongre ve fuar merkezleri, konaklama, yeme içme,
al›flverifl merkezleri kurulacak ve kültürel doku yenilenerek
bölgesel tan›t›m yap›lacakt›r.

1. Frigya Kültür ve Termal Turizm Geliflim Bölgesi
Afyonkarahisar, Kütahya, Eskiflehir, Ankara, Uflak ‹lleri

2. Troya Kültür ve Termal Turizm Geliflim Bölgesi Bal›kesir
ve Çanakkale ‹leri

3. Aphrodisia Kültür ve Termal Turizm Geliflim Bölgesi Ayd›n,
Denizli ‹lleri

4. Sö¤üt Kültür Turizmi Geliflim Bölgesi Bursa, Bilecik ‹lleri

5. Kapadokya Kültür Turizmi Geliflim Bölgesi Aksaray, Kayseri,
K›rflehir, Nevflehir illeri

6. Göller Bölgesi Kültür Turizmi Geliflim Bölgesi  Konya, Isparta,
Afyon, Burdur illeri

7. Hitit  Kültür Turizmi Geliflim Bölgesi Çorum ve Yozgat illeri

8. Urartu Bölgesi Kültür Turizmi Geliflim Bölgesi  Bitlis ve Van
illeri

9. GAP Kültür Turizmi Geliflim Bölgesi  Ad›yaman, Batman,
Diyarbak›r, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, fianl›urfa, fi›rnak
illeri

Yedi Turizm Geliflim Koridoru
Koridorlar, belli ana temalar çerçevesinde güzergah boyunca
turizmin gelifltirilerek çeflitlendirilece¤i birden fazla ili içeren
var›fl noktalar›d›r.

Türkiye Turizminin 2023 Vizyonu
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Buralarda, güzergah boyunca kongre ve fuar merkezleri,
konaklama, yeme içme, al›flverifl merkezleri kurulacak ve
güzergah boyunca kültürel doku yenilenerek koridora yönelik
tan›t›m yap›lacakt›r. 

1. Zeytin Koridoru Bursa ‹li Gemlik ve Mudanya ‹lçeleri,
Bal›kesir ‹li Gönen, Band›rma ve Erdek ‹lçeleri, Çanakkale ‹li
Ezine ‹lçesi;

2. K›fl Koridoru Erzincan, Erzurum, A¤r›, Kars ve Ardahan
‹lleri;

3. ‹nanç Koridoru Mersin ‹li Tarsus ‹lçesinden bafllayarak
Hatay, Gaziantep, fianl›urfa ve Mardin ‹lleri;

4. ‹pek Yolu Koridoru Ayafl - Sapanca Koridoru içinde
Adapazar›, Bolu ve Ankara ‹lleri, Sapanca, Geyve, Tarakl›,
Göynük, Mudurnu, Beypazar›,Güdül, Ayafl ‹lçeleri;

5. Bat› Karadeniz K›y› Koridoru fiile - Sinop aras›nda uzanan
500 km.lik k›y› band› kapsayan bölge;

6. Yayla Koridoru Samsun ‹linden Hopa'ya kadar uzanan bölge;

7. Trakya Kültür Koridoru Marmara Bölgesinin Avrupa
Yakas›nda yer alan koridor;

On Yeni Turizm Kenti
Bölgesel ölçekte planlanan, turizm, kültür, e¤itim, e¤lence,
ticaret, konut ve her türlü teknik ve sosyal alt yap› alanlar›ndan
oluflan, ana yat›r›mc› veya alt yat›r›mc›lara tahsis edilebilen
ve altyap›lar›n özel sektörün katk›lar› ile gerçeklefltirilebildi¤i
turizm yerleflimleridir.

Yeni Turizm Kentleri
1. Kafl - Finike Turizm Kenti
2. Anamur K›y› Kesimi Turizm Kenti
3. Saros Körfezi Turizm Kenti
4. Kap›da¤ Yar›madas› - Avfla - Marmara Adalar›
Turizm Kenti
5. Samanda¤ Turizm Kenti
6. Kilyos Turizm Kenti
7. ‹¤neada - K›y›köy Eko-Turizm Kenti
8. Datça Eko-Turizm Kenti
9. Maçka Turizm Kenti
10. Kahta Turizm Kenti

Befl Eko Turizm Bölgesi
1. Bat› ve Orta Karadeniz
2. Antalya
3. Göller Bölgesi
4. Antalya Do¤usu ve Mersin
5. GAP

Eko-turizm yaklafl›m› çerçevesinde (agro, k›rsal, yayla, v.b.)
turizm türlerinin gelifltirilece¤i bu bölgelerde, rekreasyon,
konaklama, al›flverifl ve yeme içme tesislerinin geliflmesine
yönelik planlamalar yap›lacakt›r.

Dört Eko Turizm Bölgesi
-Ankara
-‹stanbul
-‹zmir
-Antalya
Bu flehirlerde,  kongre ve fuar turizmi baflta olmak üzere farkl›
turizm türlerine alanlar ayr›lacak, altyap› gelifltirilecek ve
nitelikli konaklama kapasitesi art›r›lacakt›r.
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On Befl Kültür Turizm Kenti
Ad›yaman, Amasya, Bursa, Edirne, Konya, Kütahya, Manisa,
Nevflehir, Trabzon, Sivas, Mardin, fianl›urfa, Gaziantep, Hatay,
Kars gibi flehirlerde,  kültürel doku yenilenerek, altyap›
gelifltirilecek ve nitelikli konaklama kapasitesi art›r›lacakt›r.Her
bir flehirde yaklafl›k 1000'er hektar yat›r›m alan›, 900 milyon
$ yat›r›m maliyeti

On Befl Mevcut Turizm Alan›n›n ‹yilefltirilece¤i
Bölgeleler
Bu kapsama Ayd›n, Mu¤la, Antalya k›y› kesimleri al›nacakt›r.

Bunun için: turistlerin, konaklama alanlar›ndan ç›kar›larak
ikincil harcamalar›n› art›rmak, mevcut tesisleri 12 ay
çal›flt›rabilmek, k›y› turizmi yan› s›ra marka oluflumunu
sa¤layacak etkinlikleri özendirmek kentsel teknik ve sosyal
altyap›y› gelifltirmek amaçlanmaktad›r.

Ulafl›m Eylem Plan›
Turizm sektöründe esasen;
• Üstyap› Yat›r›mlar›
• Altyap› Yat›r›mlar›
• Havayolu
• Demiryolu
• Karayolu
• Denizyolu. Deniz Turizmi kapsam›nda Akdeniz çana¤›ndaki
800.000 yattan 100.000'i ülkemiz karasular›na girmektedir.
Deniz Turizminden elde edilen gelir ise 3-4 milyar $'d›r.
• Kruvaziyer Limanlar

Ülkemizde bulunan 200'ü aflk›n bal›kç› bar›na¤› yat turizmi
aç›s›ndan önemli bir avantajd›r.

Bu nedenle, bu bar›naklar›n dip taramalar›n›n yap›l›p, elektrik,
su ve telefon gibi hizmetlerin sa¤lanmas› durumunda bu
bar›naklarda en az 350 en fazla ise 600 yat kapasitesine ulaflmak
mümkündür.

Sonuç olarak, Türkiye Turizm Stratejisi- 2023 Belgesi'nde
belirtilen stratejik yaklafl›mlar çerçevesinde yap›lacak
çal›flmalar, gelifltirilmesi öngörülen bölgelerdeki altyap› ve
konaklama ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› durumunda, 2023 y›l›nda
63 milyon turist, 86 milyar dolarl›k turizm geliri ve turist bafl›na
yaklafl›k 1350 dolar harcamaya ulafl›lmas› öngörülmektedir.

Ekonomik ve siyasi anlamda fevkalade büyük geliflmeler
kaydeden Türkiye Avrupa'da 6. dünyada 17. ekonomik
güç, ancak Türkiye insani kalk›nm›fll›k üzerinde birtak›m
kriterlere göre 92. s›rada bulunuyor. Zengin bir
medeniyete sahip olan Türkiye 92.ci s›rada bulunuyor ise,
bunun çok daha sorunlu bir durum oldu¤u idrak
edilmelidir. ‹nsan olarak kendimizi düflünmek,
insanlar›m›z› düflünmek ve insan olarak gelece¤e
aç›l›m›m›z› düflünmek, insan olarak evrensel
potansiyelimizi ve evrensel vazifemizi ortaya koymak
mecburiyetindeyiz.

1923'te Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk taraf›ndan
Dil, Tarih ve Co¤rafya Fakültesi gibi kendimizi üzerinden
idrak edece¤imiz, üzerinden bilinçlendirece¤imiz,
kendimiz hakk›ndaki bilinci elde edebilece¤imiz bir kurum
da düflünülmüfltür.

Co¤rafya sözcü¤ü basit bir kelime, ama e¤er bunu Remzi
O¤uz Ar›k gibi “co¤rafyadan vatana” diye düflünürsek,

Bütün ‹nsanl›k ‹çin Evrensel Bir De¤erler
Projemiz Olabilir mi?
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“co¤rafyadan vatana” olan ulafl›mdaki de¤erler
sistemati¤inin ne kadar önemli oldu¤unu anlar›z.
Mutabakat halinde olaca¤›m›z bir de¤erler sistemati¤i
içinde olmak, bizim sadece co¤rafyada olmakl›¤›m›z de¤il,
fakat bir vatan co¤rafyas› içinde olmakl›¤›m›z anlam›na
gelir. Fakat geçmiflten kaynaklanarak, bir flahsiyet inflas›
takip ederek, bu co¤rafyada olmam›z anlam›na gelir.
fiimdi sadece kendimiz için de¤il, fakat bütün bir evren
insan› için de bir projemizin olabilirli¤i anlam›na gelir.
‹flte bu da zihnimizi “Böyle bir Evrensel Projemiz var m›?”
diyerek çal›flmaya koydurmak mecburiyeti getiriyor.

Bir yapra¤›n rüzgar›n önüne kat›l›p savrulmas› gibi de¤il,
herhangi bir tahta parças›n›n bir akarsuda sal›nmas›, yol
almas› gibi de¤il, aksine bilinçli, ayaklar› üzerinde duran
bir flahsiyet inflas› fleklinde bunu düflünmek zorunday›z.

Bu ayn› zamanda s›nanmas› gerekirse, flu sorunun da
cevab› niteli¤ini tafl›yabilecektir. Bizim kendimiz için ve
di¤erleri için, kendimizi çeflitlili¤imiz içinde toparlayacak
ve di¤erlerine de bu çeflitlili¤i toparlad›¤›m›z gibi bir birlik
mesaj› verilece¤imiz projemiz var m›d›r? Kendimiz gibi
onlar› da buna davet edebilece¤imiz, onlar› da bununla
kucaklayabilece¤imiz bir projemiz var m›d›r? T›pk› Vatan'›n
bu bilinçle kendisini idrak ederken, hümanizmay› ortaya
koydu¤u gibi ve bir insan haklar› projesini kendi ad›na,
ama baflkalar› için de istemifl oldu¤unu bize düflün-
dürterek böyle bir ifl gerçeklefltirdi¤i gibi…

O halde insani kalk›nm›fll›k düzeyi de dahil olmak üzere,
insan›m›z›n insan olmak bak›m›ndan kendisini, bireyi de
bir toplum olarak ele al›rcas›na, ama flimdi kendimizi
toparlayacak, ötekilerle bizi bütünlefltirecek bir birlik
fikriniz var m›? diye sorman›n zaman› gelmifltir.

Neyi soraca¤›z? Bir tür medeniyet projesi düflünmek
durumunday›z. Hala bir medeniyet yolcusu oldu¤umuzu,
muas›r bir medeniyete do¤ru yürümekte oldu¤umuzu bu
ba¤lamda idrak etmek zorunday›z. Ama bir medeniyet
yolcusu olmak, bir medeni yolcu olmak, bir medeniyet
kurucusu ve medeniyet inflac›s› olmak, kendini birey
olarak da, kültür olarak da flahsiyet içinde düflünmek
demektir.

Yani oraya at›lm›fl bir birey, sadece orada olan bir birey de¤il,
kendisini kendisi için fark eden bir birey olmakl›k. Birey nas›l
flahsiyet oluyorsa, iflte kültürü de ba¤lay›c›, temel prensipler
ve temel de¤erler içinde düflünmek bir medeniyet oluyor.

Huntington'un ortaya att›¤› medeniyetler çat›flmas› kavram›
var. Ancak medeniyetler kendilerini düflündüklerinde bir
çat›flman›n de¤il, bar›fl›n dili olmal›d›r. Medeniyet kavram›
at›c› de¤il, toparlay›c›d›r, ay›r›c› de¤il, birlefltiricidir, d›fllay›c›
de¤il, kendine do¤ru çekicidir. Muvaffak olur veya olmaz.
Kendine çekti¤inde huzurlu as›rlar yarat›r ya da yaratmaz,
ama ilk özelli¤i ay›r›c› olmaktan çok, de¤er sistemati¤ini
birlefltirici olmak yolunda oldu¤unu ortaya koyabilmesidir.
Yani, medeniyetler çeflitlilikleri toparlar, kendileri üzerinde
bir bilinç oldu¤u zaman o kültür ve medeniyet fikri de olur.
Ama kendileri, üzerlerindeki bu bilinç toparlay›c›, bütünlefltirici
ve birlefltirici fikirdir.
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Ya onun d›fl›nda kalan öteki medeniyetlerin söyleyecek olduklar›
d›fllay›c› m›d›r? Kendinin fark›nda, ötekinin de bilincindedir,
ama yine de ötekinin de di¤er medeniyet için de mutlaka bir
ça¤r›s›, bir daveti vard›r. E¤er medeniyet konsepti ve medeniyet
mefhumu, kavram› içinde bir ça¤r›, bir davet bar›nd›rm›yorsa,
o medeniyet de¤ildir. Yani öteye do¤ru atan, o de¤er
sistemati¤inin içine “onlar›” almayan de¤il. Bu de¤er
sistemati¤inin “onlar” için de önemli oldu¤unu düflündürten
bir kavramd›r. Bunun objektif anlamda evrensel bir de¤eri,
genel bir de¤eri, evrensel anlamda baflar›l› bir tatbikat› var
m›d›r, bu bir soru iflaretiyle karfl›lanmal›d›r. Ama içten
kavrand›¤›nda ister Do¤u, ister Bat›, ister ‹slam, ister Yahudi,
ister H›ristiyan, bütün medeniyet kavramlar›n›n kendilerine
do¤ru bir ça¤r›s› söz konusudur. Bu ça¤r›n›n d›fllay›c› de¤il,
bar›flç›l taraf› gündemde tutulmal›d›r. Türk kültüründen
dam›tabilece¤imiz, onun farkl› tezahürlerinden, farkl›
görünümlerinden, farkl› kendini ortaya koyufllar›ndan
ç›kartabilece¤imiz adeta bir arka plandaki öz belirlenimi
fleklinde ç›kartabilece¤imiz bir fleyleri evrensel anlamda
yakalayabilirsek, iflte bunu öteki için de kullan›p, onlarla
kucaklaflmaya do¤ru gidebiliriz. Yani onlarla bir birlik fikrini
kendi aç›m›zdan oluflturabiliriz.

Mo¤ol ‹mparatoru Cengiz han ile Fatih Sultan Mehmet'i
karfl›laflt›ral›m ki bu karfl›laflt›rma gayet isabetli bir
karfl›laflt›rma olacakt›r. Çünkü Mo¤ol yak›p y›kmaktayd›, bütün
derdi bir istila idi, bir co¤rafya birli¤ini istila etmek idi. Mehmet
Sultan Mehmet'in yapt›¤› ise tamamen birlefltirici idi. O
‹stanbul'da “bundan öncekilerin” de varl›¤›n› kabul ederek,
ayn› zamanda flimdi yeni bir senteze giderek, bütünlüklü,
çeflitlili¤i kucaklay›c› bir kültür projesi gerçeklefltirmeye
çal›flm›fl ve bu medeniyetlerin tümünü kucaklam›flt›r. Ve yapt›¤›
ifl, bilim ve sanat ile farkl› inançlar›n birli¤ini oluflturan o bak›fl
aç›s›yla da bütünleflebilmeyi amaçlam›flt›r. Bununla da o bir
“medeniyet fatihi”, yani kendisini ötekine do¤ru açan, ötekini
ise kendisine do¤ru isteyen bir “medeniyet fatihi” olmufltur.

Buradaki fetihten sadece istila hareketinin anlamamak gerekir.

Ayr›ca adalet fikri üzerinde özellikle düflünebilece¤iniz, tam
bir eksen olarak bu adalet fikrini kullanabilece¤imiz bir baflat
medeniyet anlay›fl›m›z vard›r. Ama adalet tek bafl›na de¤ildir.
Çünkü Platon da adaletçidir. Ama onun devlet nazariyesini
“Devlet” adl› kitab›nda tahlil etti¤imizde sadece bir elit
vatandaflt›r,  ama di¤erleri ise orada kullan›lan adeta bir nesne
gibidir. Aristoteles ile devam edecek olursak, köleler zorunlu
olarak orada bulunmal›d›r. Adaletin baflat bir fikir oldu¤unu
ifade eden de¤erlendirmelerde flu hususlar ortaya ç›kacakt›r.
Hint-Avrupa kültürlerinden farkl› olarak, yani Hint, Fars,
bugünkü Avrupa'y› oluflturan di¤er kültürleri kapsayan Hint-
Avrupa ülkelerinden farkl› olarak, adalet halk› için Sultan'›n
ve Hakan'›n bir ba¤›fl›, lütfü de¤ildir. Fakat adalet Hakan'›n
mesuliyeti, görevi, yani hizmetidir. Hatta bu aç›dan bak›ld›¤›nda
Melih fiah'›n döneminde yaflam›fl olmas›na ra¤men,
Nizamimülk'ün Siyasetname'si Fars kültürüne daha yatk›nd›r,
çünkü orada da adalet bir lütuf olarak halk›na ba¤›fl-
lanmaktad›r. O halde Türk kültürünün içinde gelen adalet
kavram›n›n ötekiler için de, sadece hakan ailesinin halka de¤il,
ama bir milletin, bir kavmin öteki kavimler için de diledi¤i bir
yöneliflin ve o yönelifl halinde iken buldu¤u kavimler için de
öngördü¤ü bir hizmet özelli¤ini tafl›mas› gerekir. O halde bizim
tarihimiz bir misyonu, evrensel insan anlay›fl›yla alg›laman›n
yeridir.

Bizim kendindeli¤imizin, yani bizim kendimizi idrak ediflimizin,
mutlaka özdefllik ilkesine ba¤l› kalacak bir idrak olmamas›
gerekir. “Özcülük” belki kullan›labilir veya daha çok “flahsiyetçi”
bir geliflim çizgisi takip etti¤imizi düflünmek gerekir.

Efsaneye göre Ergenekon adl› kapal› mekandan kurdun
rehberli¤iyle ç›karak yola koyulan Türk kavimleri geçtikleri
co¤rafyalarda nice kültürlerle de farkl›laflm›fl, nice farkl›
kültürlerde de kendilerini bulmufllard›r. Bütün bir Asya
kavimleriyle, Hintliyle, Farsla, Anadolu co¤rafyas›nda farkl›
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kavimlerle, Rumeli kültürüyle fakl›laflm›fllard›r. Ama bunlar›n
hepsini tek bir flahsiyet çizgisinde olan bir eksen etraf›nda
götürmüfllerdir. Bu haliyle kendisini çeflitlili¤e ra¤men
bar›nd›rmak anlam›nda ve çeflitlili¤i kucaklayabilmifllik
anlam›nda, bu çeflitlilikten istifade edebilmifllik anlam›nda
Türk kültürü gelecek zamanlar için bütün dünyaya örnek
olabilecektir. Çünkü Türkler ötekilefltirmekten, yani ötekini
kendi s›n›rlar› d›fl›na atm›fl olmaktan hofllanmayan bir kültür
ve medeniyet gelene¤i getirmifllerdir. Bu, bugünün evrensellik
anlay›fl› aç›s›ndan ve bugünün hümanizmas› aç›s›ndan mutlaka
de¤erlendirilmelidir. Yani Türklerin evrensellik zihniyetinde
tek cevherler, tözler üzerinde düflünmek yok. Bu evrensellik
zihniyetinde kendilerini flahsiyetle birlikte infla hareketi var,
bir yönelifl var.

‹slam medeniyetiyle farkl› bir flahsiyet kazanm›fl olduklar› gibi,
t›pk› Anadolu co¤rafyas›ndan Rumeli'ye geçifllerinde de oldu¤u
gibi ve nihayet bu sefer muas›r medeniyet dolay›s›yla Avrupa'n›n
o do¤ru standartlar›na do¤ru yükseliflleri s›ras›nda da bunlar›
yapabilmek için kendi de¤erlerinden ar›nm›fl olmalar›
gerekmedi.  Bunlar› yapabilmifl olmak için kendilerini kendi
olarak infla etmeleri yetti, as›l gerekli olan bu idi.

Bunu bugünün evrensel kal›plar›yla anlamak mümkün müdür?

Yunus Emre ve Mevlana'dan vb. bahsederken, bir di¤er baflat
erdemden bahsetmeden geçilmemelidir. Baflat dostluk erdemi,
kendisini ve ötekini ayn› de¤erler sistemati¤i içinde alg›lay›p,
çeflitlili¤e imkan veren bir dostluk erdemidir.

Geçen sene 800. do¤um y›l› münasebetiyle gerçeklefltirilen
etkinliklerde Mevlana'n›n kültürünün, musikisinin ve
felsefesinin d›fl dünyada elit kültürel zümreler taraf›ndan nas›l
alg›land›¤›n› büyük ibretle gözlemlenmifltir. Çünkü biz kendimiz
olarak evrensel bir mesaj›, as›l de¤eri insan ad›na vermeyi
baflarm›flt›k.

“Atalar” konusuna gelirsek, elbet ata bir insand›r ve biz bir
insan kültürüyüz.  ‹nsan kültürü olmakl›¤›m›z›n, bunun içindeki
temel de¤erlerin, bunun içindeki insan kültürü içindeki yöneliflin
evrensel olan o güzelli¤ini neden birlik halinde tüm insanl›¤›
kucaklarcas›na tekrar tekrar yaflamayal›m ve ifade etmeyelim?
Yunus'un “72 millete bir gözüyle bakmayal›m” dedi¤i, o arka
plandaki birlik fikrini, esas baflat fikrini hat›rlaman›n tam
zaman›d›r. Birlik, hem Orta Asya'dan geliflimizde de, hem
‹slam kültürümüzde, hem de muas›r medeniyet seviyesine
yükselme azmimizde de içimizdedir.

Eski ad›yla vahdet, yeni ad›yla birlik fikri, asla insanl›¤›n
bütünlü¤ünü ve birli¤ini de¤erlendirirken, onlara herhangi bir
tahrip verme, herhangi bir küçük görme söz konusu olmadan
gerçeklefltirmeye çal›flmakt›r.

Tasavvufun fevkalade güzel bir flekilde iflledi¤i gibi “birlikteki
çokluk, çokluktaki birlik” oldu¤u gibi, flimdi bu birlik fikrini
tekrar böyle bir projeye temel olur mu diye ayna üzerinden
seyretmeye çal›flmak laz›m.

Birlik iki türlü olur.

1. O birli¤i onu oluflturan farkl› unsurlardan herhangi bir
tanesine indirgersiniz ve di¤erlerini ona ram edersiniz, ona
esir k›lars›n›z,  onun güdümüne verirsiniz.

2. Ya da birlik flöyle olur: bunlar›n hiçbirine s›¤mayacak olan
bir temel prensibi, bunlar›n hiçbirinin içinde tüketilemeyecek
olan bir temel prensibi gönlünüz itibariyle arzulayarak, bütün
bunlar›n ötesine do¤ru afl›r›r ve hepsini bu temel prensibe
do¤ru gönderirsiniz. ‹flte tasavvuf, iflte Yunus Emre ve
Mevlana'n›n birlik fikri bundan bahsetmekteydiler. O zaman
ne biri, ne di¤eri, fakat hepsi ayn› anda.  Çünkü temeldeki fikir,
birli¤e do¤ru.
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2023 y›l›nda bizim bütün evren insan› için bizim isteyece¤imiz
bir temel projemiz var m›, onlara sunaca¤›m›z bir de¤erler
sistemimiz var m›?” diye sorular sormaya devam etmek laz›m.

Elbette var, çünkü bizim herhangi bir birey olmaktan ç›karak,
bir flahsiyet olmay› benimsememiz gerek.

Sesi olmayan bir medeniyet, sükût eden, sonradan sükût eden
bir medeniyettir. Halk›n sesi olan edebiyata gelirsek, o dildeki
evrensel insan tecrübesinin ifadesidir.

Tolstoy, Dostoyevsky Rusça yazarlar, ama evrensel insan
deneyimlerini dile getirmifller. Nitekim Yunus Emre de
Türkçe'nin en yal›n ifadesiyle, t›pk› kendisi gibi düflündü¤ü
evrensel insan› dile getirmifltir.

Türkiye'nin 2023'e, yani Cumhuriyetimizin 100. y›ldönümüne
yönelik kültür alan›nda belirleyece¤i hedefler flunlar olmal›d›r:

1. Zengin bir medeniyet ve kültüre sahip olmas›na ra¤men,
insani kalk›nm›fll›k kriterlerine göre 92. s›rada bulunan
Türkiye'yi daha yüksek seviyeye tafl›mak. Bu amaç
do¤rultusunda akademisyen ve ilgili uzmanlar taraf›ndan
kültür politikas›n› haz›rlamak ve uygulamaya koymak;

2. Karar vericiler ve bu karar› uygulayanlar aç›s›ndan,  kamu,
yerel yönetimler ve özel sektör ile akademisyenlerin eflgüdüm
halinde, kültür politikas›n› belirleyici araflt›rmalar yapmas›n›
sa¤lamak;

3. Uygulanmas› düflünülen kültür politikas›nda yer alacak
Türk kültürünün esas de¤erler sistemati¤ini belirlemek;

4. Türkiye'nin hem Do¤u Akdeniz, hem Balkan, hem bir
Kafkasya kültürünü bar›nd›ran bir kültür mozai¤i oldu¤u
dikkate al›narak, onlar›n küreselleflme ortam›nda yok olmas›n›

önlemek üzere ilgili akademik çal›flmalara h›z vermek, bu
kültürleri yaflatacak genifl kapsaml› çal›flmalar bafllatmak;

5. Türk kültürünü tan›t›c› d›fl etkinliklere a¤›rl›k vermek;

6. Kültürel de¤erlerin d›fl dünyada tan›t›lmas›nda öncülük
rolü üstlenen Turizm ve Kültür Bakanl›¤› ile D›fliflleri
Bakanl›klar›n›n eflgüdümlü çal›flma yürütmesini sa¤lamak;

7. Medeniyet birikiminin aktar›ld›¤› e¤itim süreci olan e¤itim
kurumlar›nda (liseler)  kültürün kurucu ö¤elerinin tan›t›lmas›
ve ö¤retilmesi;

8. Medeni miras›n tafl›y›c›s› ve güncellefltirilmifl hali olan
kültür sektörünü ülkedeki öncü sektörlerden biri haline
getirmek;

9. Yüzy›llar boyu sahip olunan zengin medeniyet miras›ndan
yararlanarak, tüm evren insan›n›n ortaklafla yararlanabilece¤i
bir proje yaratmak üzerinde yo¤un çal›flmalara bafllamak;

10. Türk kültür alan›n› geniflletmek için özellikle Orta Asya,
Balkanlar ve Kafkasya bölgelerinde ortak de¤erler sistemati¤i
oluflturmak üzere çal›flmalar bafllatmak;

11. Uygulanacak kültür politikalar›na ›fl›k tutmas› aç›s›ndan
ulusal ve uluslararas› deneyimlerden yararlanmak;

12. AB üyeli¤i kapsam›nda müzakereler yürütmekte olan bir
ülke olarak kültür politikas›n› haz›rlama ve uygulamada
kullan›lacak metodolojiyi tespit etmek. Mevcut kültür politikas›,
örne¤in Avrupa Konseyi'nin ve UNESCO'nun kültür politikalar›
alan›nda önerdi¤i sistemle uygunluk içerisinde de¤ildir.

13. Ulusal, yerel kültürler ve göçmen kültürleri aras›ndaki
gerginlikler ve d›fllamalar› önlemek üzere, kucaklay›c›
kültürleraras› diyalo¤u sa¤lay›c› etkinliklere h›z vermek.

Sonuç




