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TAKDİM

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) 24 Kasım 2016 tarihinde T.C. Dış 
İlişkiler Başkanlığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Ankara’daki Japonya Büyükelçiliği’nin desteğiyle 
“Japonya ve Türkiye: İnsani Güçler” başlıklı bir sempozyum düzenlemiştir. 

Bu sempozyum Türk ve Japon düşünce kuruluşları arasında süregelen diyaloğun bir de-
vamı niteliğindedir. Bu sempozyum serisi 2014 yılında Türk-Japon diplomatik ilişkileri-
nin 90. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenmeye başlanmıştır. İlk ortak sempozyum Japonya 
ve Türkiye: Nereden Geldik, Nereye Gidiyoruz? başlığı altında düzenlenmiş ve bu sem-
pozyumda ikili ilişkiler ele alınmıştır. Ayrıca ORSAM Japonya-Türkiye ilişkilerinin kü-
resel boyutuna ve çeşitli bölgesel ve küresel konularda işbirliği olanaklarına ışık tutmak 
amacıyla 1 Mart 2016 tarihinde yine Japonya Büyükelçiliği desteğiyle “Küresel İlişkiler 
Üzerine Türkiye-Japonya Diyaloğu” başlıklı ikinci bir sempozyum düzenledi. Bu rapor-
da sunulan üçüncü sempozyum ise diyaloğu daha üst bir düzeye taşımakta, Türkiye ve 
Japonya’nın “insani diplomasilerine” özellikle Afrika kıtasındaki uygulamalara odaklana-
rak yaklaşmaktadır. Önceki sempozyumların sonuçlarına ORSAM’ın internet sitesinden 
“ORSAM Rapor No:193” ve “ORSAM Rapor No: 207” isimleri altında ulaşılabilir.

Okumakta olduğunuz bu rapor ise üçüncü sempozyum süresince yapılan konuşmala-
rın bir derlemesi ve değerlendirmesidir. Bu sempozyum ve raporun düzenlenmesine 
verdikleri sonsuz destek için T.C. Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanlığı’na, T.C. Dışişleri 
Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi’ne (SAM) ve özellikle de Ankara’daki Japonya 
Büyükelçiliği’ne en içten takdirlerimizi sunuyoruz. Bu seneki etkinliğimize TOBB Eko-
nomi ve Teknoloji Üniversitesi de oldukça cömert desteklerini sunmuştur. Bu kurum-
ların desteği ve yardımı etkinliğin düzenlenmesinde büyük rol oynamıştır. Bunun yanı 
sıra sempozyuma gelerek büyük ilgi gösteren katılımcılar, örneğin Ankara’daki birçok 
üniversiteden gelen akademisyenler, diplomatik misyon temsilcileri, devlet kurumları, 
araştırma merkezleri, Ankara’da yaşayan Japon vatandaşları, çok sayıda üniversite öğ-
rencisi ile Japonya ve Türkiye’nin dış ilişkilerine ve uluslararası politikalarına ilgi duyan 
kişilerin gösterdiği yüksek seviyeli ilgi dolayısıyla onlara da en derin minnettarlığımı 
sunmayı borç bilirim.

Doç. Dr. Şaban Kardaş 
ORSAM Başkanı
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1. GİRİŞ

Bu çalışma Küresel İlişkiler Üzerine Tür-
kiye-Japonya Diyaloğu sempozyum se-
risinin üçüncü sempozyumunda yapılan 
konuşmaları kapsamaktadır. “Japonya 
ve Türkiye: İnsani Güçler” başlığı taşıyan 
sempozyum 24 Kasım 2016’da TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde 
gerçekleşmiştir. Serinin ilk sempozyumu 
2014’de gerçekleşmiş olup iki ülke arasın-
daki ikili ilişkilerin farklı yönleri üzerine 
odaklanmıştır. Mart 2016’da gerçekleşen 
üçüncü sempozyum ise çeşitli bölgeler ve 
küresel konularda Türkiye ile Japonya ara-
sında yapılabilecek işbirliği olanaklarına 
ışık tutmayı amaçlamıştır. Bu bölgeler ve 
konular, Doğu Asya’daki gelişmeler, Gü-
ney Çin Denizi meselesi; Suriye, Irak ve 
İran’ı kapsayacak şekilde Ortadoğu’daki 
gelişmeler; Kafkaslar, Orta Asya ve Rusya; 
yabancı terörist savaşçılar ve göç gibi gü-
venlik problemleridir.

Sempozyum serisi, bu yıl İnsani Diplo-
masi olarak tanımladığımız özel bir tema 
ile daha üst bir seviyeye çıkarılmış ve özel 
olarak da Afrika bölgesine odaklanmıştır. 
Diyaloğun hedefi iki ülke arasındaki ikili 
ilişkilerin tarihsel ve güncel analizinin öte-
sine geçerek her iki ülkeden uzmanların, 
idarecilerin ve araştırmacıların ikili ilişki-
ler çerçevesinin dışına düşen çeşitli dünya 
konuları ve bölgeleri üzerine tartışıp fikir 
alışverişi yapabileceği bir platforma ev-
rilebilmektir. Bu amacın arkasındaki dü-

şünce, küresel dönüşüm çağında Japonya 
ve Türkiye gibi kendi bölgelerinde önemli 
ve daha kapsamlı bir uluslararası rol oyna-
mak konusunda kararlı iki aktör arasında 
sağlam bir ortaklığın gerekliliğine olan 
inançtır.

İnsani Diplomasi Nedir?

İnsani diplomasinin uluslararası hukuk-
ta net bir tanımı bulunmamaktadır; çok 
genel bir tanımla karar vericileri ve fikir 
önderlerini, aşırı fakirlik, sivil savaşlar 
veya diğer çatışmalar gibi nedenlerle cid-
di sorunlarla karşı karşıya kalan kırılgan 
toplumların çıkarları için temel insani 
prensipler üzerinden harekete geçmek ko-
nusunda ikna etme çabasıdır. Bu kavram 
hükümetlerin prestiji ve etkinliğini insani 
politikalar ile artırmayı hedefleyen kamu 
diplomasisi kavramı ile yakından ilinti-
lidir. Uluslararası ilişkilerde yükselen bir 
kavram olarak tanımlanabilir. Medyanın 
gittikçe artan etkinliği sayesinde dünya 
kamuoyu, sorunlar ile yüz yüze olan top-
lumların sıkıntılarından geçmişe oranla 
çok daha fazla bilgi sahibidir ve artık hü-
kümetlerin sınır ötesi dış yardım aktivi-
telerine daha fazla kaynak artırmaları yö-
nünde beklenti bulunmaktadır. Hükümet-
ler de bu kavrama önem atfetmektedir. 
Bunu sebebi sadece iç kamuoyunun baskı-
sı ve prestij arayışı değil; aynı zamanda ar-
tık hükümetlerin de güvenliği daha geniş 
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bir anlamda kavramalarıdır. Dünyanın bir 
bölgesindeki güvensizlik, doğrudan veya 
dolaylı, diğer bölgeleri de etkilemektedir.

Son yıllarda kamuoyunun dünyanın de-
zavantajlı halklarına yönelik endişeleri, 
sivil aktivizmi artırmış; buna bağlı olarak 
insani yardım aktörlerinin sayısında artış 
yaşanmıştır. Bu aktörler hükümetleri ile 
doğrudan veya dolaylı olarak bütün se-
viyelerde çalışmaktadırlar. Bu durum bu 
meseleye başka bir seviye eklemektedir; 
sadece insani aktörlerle ilgili devletler 
arasında değil; sivil ajanslar, uluslararası 
insani kurumlar ve hükümetler arasında 
da işbirliği ve koordinasyon elzem hale 
gelmiştir. Bu sempozyumun teması da bu 
düşünceler üzerine seçilmiştir ve bu konu-
da iki önemli insani aktör olarak Türkiye 
ve Japonya arasındaki diyaloğu canlandır-
mayı amaçlamaktadır. Japonya bu konuda 
çok iyi yerleşmiş geleneksel bir aktördür 
ve Türkiye de yeni yükselmekte olan bir 
insani aktördür. 

İnsani Aktörler Olarak Japonya ve 
Türkiye

Hem Türkiye’nin hem de Japonya’nın dış 
politikalarında insani diplomasi gittikçe 
artan bir etki taşımaktadır. Japonya on 
yıllardır başat bir ODA (Official develop-
ment assistance, resmî kalkınma yardımı) 
yapan bir ülkedir. 90’ların sonlarında ve 
2000’lerin başlarında dünyanın bir numa-
ralı yardım sağlayıcı ülkesi olmuştur ve 
karşı karşıya kaldığı ekonomik durgunlu-
ğa rağmen halen dünyanın en üst yardım 
sağlayıcı ülkelerinden biri olmaya devam 
etmektedir. Dünya çevresinde milyarlarca 
dolar tutarında yüzlerce projeyi destekle-
mektedir. Türkiye’nin insani diplomasi-
sinin gelişmesi yeni olmakla birlikte hızlı 
olmuştur. Göreceli olarak kısıtlı kaynak-
larına rağmen 2013-15 arasında üç sene 
üst üste Türkiye dünyanın üçüncü büyük 
insani yardım sağlayıcısı olmuş, DAC 
(Development Assistance Committee, Kal-
kınma Yardımları Komitesi) üyesi ülkeleri 
bile geçmiştir. İnsani diplomasi diğer dış 

politika araçları konusunda kısıtlamaları 
olan Japonya için her zaman önemli bir 
dış politika aracı olmuştur ve Türkiye dış 
politikasının de giderek artan bir bileşeni 
olmaktadır. İnsani diplomasinin bu iki ül-
kenin dış politika ajandalarındaki önemi-
nin yükselmesi bu ülkelerin geniş güvenlik 
anlayışına daha fazla değer vermelerine 
sebep olmaktadır. 

Bu sempozyumun daveti konuşmalarında 
iki ülkenin insani politikalarının tarihi, 
felsefesi ve öncelikleri zengin örnekler de 
kullanılarak özetlendi. Her iki konuşmacı-
nın kendi ülkelerindeki en önemli insani 
yardım kuruluşlarında uzun yıllar yöne-
ticiliğini yapmış olmasından dolayı ken-
dimizi şanslı hissediyoruz: Prof. Akihiko 
Tanaka, Japonya Uluslararası İşbirliği Teş-
kilatı (JICA) ve Büyükelçi Musa Kulaklı-
kaya, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajan-
sı (TİKA). Prof. Tanaka, çok aydınlatıcı 
konuşmasında 1950’lerden bugüne kadar 
Japon insani yardım sisteminin tarihini, 
sistemin mantığına, felsefesine ve coğra-
fi ağırlığının evrimine değinerek anlattı. 
Brezilya, Şili, Endonezya, Filipinler, Afrika 
ve tabii ki Türkiye’deki çeşitli JICA projele-
rinden örnekler verdi. Konuşmasında po-
litikaların başlangıçtaki ve sonraki başlıca 
motivasyonlarından, coğrafi genişlemesi-
nin altında yatan sebeplerden, dünyanın 
çeşitli bölgelerinde barış, istikrar ve varlık 
getirmedeki etkisinden ve de Japonya’nın 
uluslararası duruşuna olan olumlu katkı-
sından bahsetti. Büyükelçi Kulaklıkaya da 
konuşmasında -benzer bir şekilde- Türk 
insani diplomasisinin tarihini ve felsefe-
sini anlattı; yumuşak güç kavramının ku-
ramsal çerçevesi üzerinde durduktan son-
ra kavramı Türk dış politikasına uyguladı. 
Kulaklıkaya bu kavram üzerinden Türk in-
sani diplomasinin evrimini veriler ve bazı 
istatistikler kullanarak açıkladı ve Türki-
ye’deki diğer yardım kuruluşlarının (msl. 
AFAD) oynadığı rollerden bahsetti. Orta-
doğu ve Afrika bölgeleri üzerine özellikle 
eğildi. Kendisi aynı zamanda Türk yardım 
kuruluşlarının çatışma eğilimli bölgelerde 
faaliyet göstermekten korkmadıklarının 
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ve faaliyetlerini ayrım göstermeden yap-
tıklarının altını da çizdi.

Davetli konuşmacılardan sonraki ilk pa-
nelde her iki ülkenin insani diplomasile-
rinin kavramsal ve pratik yönleri üzerin-
de duruldu. İlk iki konuşma konuya “orta 
güçler” kavramı üzerinden yaklaşmakta-
dır. Bu terim tartışmalı bir terim olmakla 
birlikte Prof. Yoshihide Soeya ve Doç. Dr. 
Özgür Özdamar’ın konuşmaları bu kavra-
mın iki ülkenin insani politikalarını açık-
lamak ve bir içeriğe oturtmak açılarından 
kullanışlı bir araç olabileceğini gösterdi. 
İlginç konuşmasında Prof. Soeya, Baş-
kan Trump’ın ABD’de iktidara gelmesi-
nin ne anlama geldiğinden, bu durumun 
Doğu Asya’daki düzeni nasıl etkileyebi-
leceğinden ve özellikle Çin’in daha iddi-
alı politikalarının Japon dış politikasına 
dolaylı etkilerinden bahsetti. Japonya ve 
Türkiye’nin dünyadaki Jeopolitik pozis-
yonları arasındaki kompleks benzerlikle-
rin üzerinde durduktan sonra, ‘Amerika 
First’ dünyasında küresel siyasetin daha 
da bölgeselleşmesinin Japon ve Türkiye in-
sani diplomasilerini daha önemli bir hale 
getirdiğini söyledi. Ayrıca, “orta güçler” ve 
“orta güç diplomasisi” kavramları arasın-
daki farklılığı vurguladıktan sonra ikinci 
kavramın Türkiye ve Japonya’nın ulusla-
rarası yardım çabalarını temellendirmek 
için faydalı bir kavram olduğunu savun-
du. Doç. Dr. Özdamar da konuşmasında 
Türkiye’de yönetici elit ve kamuoyunun 
dış politika rol kavramsallaşması hakkın-
da devam eden niceliksel araştırmasının 
ön sonuçlarını sundu. Araştırmanın ön 
sonuçları hem liderlik hem de kamuoyu 
seviyesinde Türkiye’nin bölgesel rol, des-
tekleyici, barışçıl, müdahaleci olmayan 
iyi komşu şeklinde tanımlanabilecek ge-
leneksel rolleri üstlenmesi gerektiğinin 
beklendiğini, ama bunu yaparken dünya-
da prestij arayışından da vazgeçilmesinin 
istenmediğini ortaya koydu. Bu düşünüş 
tarzı Prof. Soeya’nın “orta güç diplomasi-
si” kavramıyla benzerlikler taşımaktadır.

Bu panelin diğer konuşmalarında Doç. Dr. 
Talha Köse Türkiye dış politikasında ça-
tışma çözümü rolünü anlattı. Türk insani 

diplomasisinde bir yönü dış yardım iken, 
çatışma çözümü de çok önemli bir yer tut-
maktadır. Doç. Dr. Köse Türkiye’nin düzen 
sağlayıcı aktör rolünü tercih ettiğini ör-
neklerle anlattı. Bunu izleyen konuşmada 
Dr. Pınar Akpınar sivil toplum kuruluş-
larının (NGO) detaylı bir analizinin yap-
tığı sunumda, Türk insani yardımlarında 
NGO aktivizminin örneklendirilmiş ve 
kıyaslamalı genel bir resmini verdikten 
sonra çeşitli sorunlara işaret etti.

İkinci panel Türkiye ve Japonya’nın 
Afrika’yla ilişkilerinde barış inşası çabaları 
üzerine odaklanmıştır. Türkiye’nin Afri-
ka’daki varlığı çok geniş olmakla birlikte 
çok az çalışılmış bir konudur. Japonya’nın 
Afrika’daki aktiviteleri ise Türkiye’de he-
men hemen hiç bilinmemektedir. Burada 
yayınlanan sunumlar, bu konuyu çalışan-
lar için faydalı kaynaklar niteliğindedir. 
Prof. Hideaki Shinoda tarafında yapılan ilk 
konuşma pek çok açıdan faydalıdır. Sade-
ce nispeten yeni bir kavram sayılabilecek 
“Ortaklık Barışgücü”nü katılımcılara sun-
makla kalmadı, aynı samanda çatışmalar 
ve çatışma sonucu ölümler konusunda 
Ortadoğu, Afrika ve Asya arasında çarpıcı 
kıyaslamalar yaparak Ortadoğu bölgesi-
nin dünyanın yeni çatışma eğilimli bölgesi 
olarak yükseldiğini açıkladı ve bu sorunla-
rın çözümünün neden zor olduğu sorusu 
üzerinde durdu. Çok sistemli ve aydın-
latıcı konuşmasında Afrika’daki çatışma 
çözümü metotları, BM kurumlarının rolü 
ve Japonya’nın içinde bulunduğu ortak-
lıkların sınıflandırmalarını yaptı. Prof. 
Shinoda Japonya ve Türkiye’nin Afrika ve 
Ortadoğu’da barış ve istikrar için işbirliği 
yapmalarında iyi bir çerçeve oluşturması 
açısından “Ortaklık Barışgücü” kavramı-
nı sunmaktadır. Dr. Volkan İpek ise, şim-
diye kadar çok az çalışılmış bir konu olan 
Türkiye-Afrika ilişkilerinin detaylı bir ta-
rihçesini verdiği konuşmasında, ilişkileri 
1920’lerden itibaren ele alıp iki döneme 
bölerek anlattı. Dr. İpek Türkiye’nin Afrika 
angajmanın asıl 1998 planı ile başladığını, 
uygulamanın 2000’lerde yapıldığını, ve 
bu sayede Türk halkının Afrika imajının 
komedi filmlerindeki karikatürler seviye-
sinden çıkarak gerçek kişilerin yaşadığı, 
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Türk halkının şefkatli duygular beslediği 
kardeş kişilerden oluşan bir Afrika imajına 
dönüştüğünü söyledi. Sunumu bu tarz şef-
katli duyguların aynı zamanda Türkiye li-
derliği tarafından da paylaşıldığını ve Türk 
dış politikasını birçok seviyede etkilediği-
ni göstermektedir. 

Bu konuşmaları her iki ülkenin Afrika’daki 
insani ilişkilerine odaklanan son iki ko-
nuşma takip etti. Prof. Sadaharu Katao-
ka Japonya’nın Afrika ilişkilerini TICAD 
(Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Kon-
feransı) sürecinin kapsamlı ve detaylı bir 
özetini verdi. Prof. Kataoka, TICAD I’den 
VI’ya kadar geçen süreçte Japonya’nın 
Afrika ile ilişkilerinin bir yarım sağlayıcı-

alıcı ilişkisinden ortaklar arası bir ilişkiye 
evrimleştiğini anlattı. Bunu tamamlayan 
araştırmacı Serhat Orakçı’nın konuşması 
Türkiye’nin Afrika’daki insani aktör olarak 
ilişkisini özellikle Somali’ye odaklanarak 
anlattı; aynı zamanda Türkiye-Afrika iliş-
kilerinin siyasi boyutunu da sundu.

Bütün bu bilgilendirici konuşmalar bu 
raporda sunulmaktadır. Bu kısa, ancak 
detaylı ve erişilebilir kaynakların araştır-
macılara kendi çalışmalarında yardımcı 
olmasının yanı sıra  –sadece Afrika değil – 
küresel olarak, gelecekteki Türkiye-Ja-
ponya insani yardım ortaklığı konusunda 
da fikir üretimine faydalı olacağını ümit 
ediyoruz. 
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I. AÇILIŞ KONUŞMALARI

Herkese Günaydın. Sayın Ekselansları 
Türk-Japon Parlamentolar Arası Dostluk 
Gurubu Başkanı Milletvekili Alpaslan Ka-
vaklıoğlu, Büyükelçi Ersin Elçin, Büyükel-
çi Musa Kulaklıkaya, başkanlıktan ve baş-
bakanlıktan gelen değerli misafirlerimiz 
ve ORSAM Başkanı Sayın Şaban Kardaş, 
burada olduğunuz için onur duyuyoruz, 
hepinize merhaba. 

Hanımefendiler ve beyefendiler, Japonya-
Türkiye ortak diplomatik sempozyumuna 
hepiniz hoş geldiniz. Bu sene sempozyum-
larımızın üçüncüsünü düzenliyoruz. Or-
tak sempozyum dizisini ilk olarak 2014’te 
başlattık. Bu vesileyle etkinliği düzenlediği 
için ORSAM’a ve ayrıca sempozyuma sağ-
ladığı işbirliği için başbakanlığa teşekkür-
lerimi sunuyorum. TOBB Üniversitesi’ne 
ve Sayın Dekan Profesör İhsan Sezal’e bu 
güzel mekânı kullanma imkânı sağladıkla-
rı ve bu mükemmel platform için teşekkür 
ediyorum.

Türkiye’ye 6 ay gibi kısa bir süre önce gel-
dim. Geldiğimden bu yana da Japonya ile 
Türkiye arasındaki mükemmel ilişkileri 
temsil eden olumlu ve çok güzel gelişmele-
re tanık oldum. Bu gelişmelere ülkede inşa 
edilen en uzun köprü olan Osman Gazi 
Köprüsü’nün Haziran ayındaki açılışını 
örnek olarak gösterebilirim. Köprünün 
yapımında üstün Japon teknolojisinden 
yararlanılmıştır. Haziran ayında da ortak 

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversi-
tesi ile ilgili Japonya ve Türkiye arasında 
bir anlaşma imzalandı. İnşallah, dünyanın 
en iyi üniversiteleri arasına girmeyi amaç-
layan bu üniversitede iki yıl içinde birçok 
öğrencinin eğitim aldığını görmeyi umu-
yoruz. Kasım ayı gibi yakın bir zamanda 
da Toyota, 50’den fazla ülkeye ihraç edi-
lecek en gelişmiş ürünü olan hibrit oto-
mobilinin üretim yeri olarak ABD veya 
Avrupa’yı değil, Türkiye’yi seçti. Bu da, 
Japon iş dünyasının bu ülkenin ticaretine 
ve iş ortamına verdiği büyük onayı göster-
mektedir. Bunlar gibi önemli gelişmelerin 
hepsini saymaya başlarsam 130 yılı aşkın 
uzun dostluk ilişkimizi anlatabilmem sa-
atler sürebilir.

İki ülke arasındaki ilişkileri eşsiz kılan yön, 
sadece uzun zamandır süregelen bağlar 
değil, aynı zamanda birbirlerine duyduk-
ları derin güven ve inançtır. Bu güven ve 
inanca dayalı kalıcı ilişkileri “stratejik or-
taklık” olarak tanımlamaktayız. Derin gü-
ven ve inanç temeline dayanan bu stratejik 
ortaklık göz önüne alındığında, sadece 
bu iki ülkenin değil, aynı zamanda içinde 
bulundukları Asya ve Ortadoğu bölgeleri 
yararına da Japonya ve Türkiye’nin güç-
lerini nasıl birleştirebileceğini düşünmek 
amacıyla bu sempozyumu düzenledik. 
Sormamız gereken soru ise şudur: “Dün-
yanın yararına olacak şekilde güçlerimizi 
nasıl birleştirebiliriz?”

1. Büyükelçi Hiroshi OKA 
(Japonya Büyükelçisi, Ankara)
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Sempozyumun başlığından ve içeriğinden 
de anlaşılacağı üzere bu sene ‘küresel in-
sani güçler olarak Japonya ve Türkiye’nin 
açısından ele alarak küresel sorunlarla mü-
cadele etmek için güçlerini nasıl birleştire-
bileceği konusunu ele aldık. Japonya “in-
sani güvenlik” kavramını güvenlik ve diğer 
ilgili konularda yol gösterici bir ilke olarak 
desteklemiştir. Bunun yanı sıra özellikle 
kalkınmayla ilgili konulardan bahsederken 
geleneksel ikili ilişkiler kavramının yerine 
ya da buna ek olarak “sahiplik ve ortak-
lık” kavramlarını da destekledi. 1993’ten 
bu yana “sahiplik ve ortaklık” kavramını 
Afrika’ya yönelik pratik politikalarda ve 
ilkelerde uygulamaya koymak için TICAD 
adını verdiğimiz Tokyo Uluslararası Afrika 
Kalkınma Konferansı’nı düzenlemekteyiz. 

Uluslararası sorunlarla mücadelede 
Türkiye’nin de insani konulara ne ka-
dar önem verdiğinin farkıdayız. Mesela 

Suriye’de devam eden insani felaketten ka-
çan milyonlarca mülteciye gösterdiği bü-
yük cömertliğe tüm dünya şahit olmuştur. 
Bu sebeple dünyanın ilk İnsani Zirvesi’ne 
ev sahipliği yapan Türkiye’nin girişimine 
katkı sağladık.

Dolayısıyla bu seminer, bize bölgesel ve 
küresel sorunlara yaklaşımda güçlerimi-
zi nasıl birleştireceğimiz konusunu tar-
tışmak ve belki de çözüm üretmek adına 
uygun bir ortam oluşturmaktadır. Konfe-
ransa katılan Japonya’nın önde gelen dört 
bilim insanı Profesör Tanaka, Profesör So-
eya, Profesör Shinoda, Profesör Kataoka’yı 
ve salonda bulunan herkesi sempozyumda 
ağırlamaktan büyük bir onur ve memnu-
niyet duyuyoruz. Katılımınız için çok te-
şekkür ederim, münazaralara katılmayı 
dört gözle bekliyorum. Çok teşekkür ede-
rim.
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Sayın konuklarımız, değerli akademisyen-
ler, Sayın Ekselansları, hanımefendiler ve 
beyefendiler. Hepinize günaydın. Ohayō 
Gozaimasu.

Sempozyumun ana temasını oluşturan 
karmaşık ve zor meseleye değinmekten 
kaçınarak, Türk-Japon ilişkileri ve bu tür 
faaliyetlerin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanlığı için ne kadar önemli olduğuyla 
ilgili birkaç noktaya değinmek istiyorum. 

Japonya yüzyıllardır Türkiye için en 
önemli Asya-Pasifik ülkesi olagelmiştir. 
Birbirlerine binlerce kilometre uzak olsa 
da Türkiye ile Japonya arasında tarih, kül-
tür, dil ve kişisel ilişkiler açısından birçok 
benzerlik bulunmaktadır. Her iki ülke de 
geleneklerini, kültürünü ve kimliğini ko-
ruyarak modernleşmeyi başarabilmiştir. 

Her zaman bir örnek niteliği taşıyan Türk-
Japon dostluğu, 2013’te stratejik ortaklığın 
kurulmasının ardından doruğa ulaşmıştır. 
Hazin Ertuğrul Firkateyni trajedisinden 
sonra başlayan ilişkilerimizin, halklarımız 
ve liderlerimiz arasındaki iyi ilişkiler sa-
yesinde her alanda geliştiğini görmekten 
çok memnunuz. Bu sempozyumun Türk-
Japon ilişkilerinin entelektüel boyutunu 
geliştirmek ve zenginleştirmek için ortaya 

koyduğumuz ortak çabaların güzel bir ör-
neği olduğuna inanıyorum. 

Yaptığımız düşünsel akademik faaliyetler 
ve akademisyenler arasındaki bilgi payla-
şımları ikili ilişkilerimize kesinlikle değer 
kazandırıyor. Bu faaliyetler, bölgesel ve 
uluslararası konularda görüş alışverişi ka-
dar ikili ilişkilerin kilit noktalarını kapsa-
yan titiz araştırmalar yoluyla da, politika 
belirleyicileri için çok daha net bir tablo ve 
yol haritası sunmaktadır. Dışişleri Bakan-
lığı hem akademik araştırmalara hem de 
düşünce kuruluşları tarafından yürütülen 
çalışmalara büyük önem atfetmektedir. 
Bu tür çabaları desteklemeye ve teşvik et-
meye devam edeceğiz. Türkiye’nin coğrafi 
konumu ve geniş komşuluk alanları olan 
Orta Asya, Kafkaslar, Afrika ve Ortadoğu 
bölgelerindeki kapasitesi göz önüne alın-
dığında Japonya için lojistik ve stratejik bir 
merkez görevi görebilir. 

Son olarak bu başarılı organizasyon için Or-
tadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’ne 
(ORSAM), Japonya Büyükelçiliği’ne, özel-
likle Japonya Büyükelçisi Hiroshi Oka’ya ve 
tabii ki bakanlığımızın Stratejik Araştırma-
lar Merkezi’ne (SAM) takdir ve teşekkürle-
rimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Ariga-
tou Gozaimasu.

2. Büyükelçi Ersin ELÇİN 
(T.C. Dışişleri Bakanlığı, Asya-Pasifik Genel Müdürü)
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İnsani güçler olarak Türkiye ve Japonya 
konulu sempozyumun açılış konuşmasını 
yapmaktan onur duyduğumu belirtmek 
istiyorum. 

Türk-Japon parlamentolar arası dost-
luk gurubu başkanı olmanın yanı sıra 
Japonya’da uzun zaman geçirdim. Japon 
halkını ve kültürünü yakından tanıyan 
biriyim. Bizim insanımızda Japon halkına 
karşı, özellikle geleneklerine bağlılıkları 
nedeniyle büyük sempati, sevgi ve saygı 
duygularının mevcut olduğunu memnu-
niyetle ifade etmek istiyorum. 

Bu güzel duyguların oluşmasında büyük 
katkıları olan, deyimi yerinde ise Türk-
Japon dostluğunun mimarı olan Prens 
Mikasa Takahito’yu geçtiğimiz günlerde 
kaybettik. Bir kez daha bu vesileyle kıy-
metli Japon halkına en derin taziyelerimi 
sunarım. Türk Japon dostluğu Prens Mi-
kasa Takahito’nun 55 yıl önce Türkiye’ye 
yaptığı ziyaretle sağlam bir temel üzerin-
den başlamıştır. Prens, ülkemizde Japon 
dendiği zaman “dost ve kardeş ülke insanı” 
algısının oluşmasında ve iki ülkenin yakın-
laşmasında büyük gayretler sarf etmiştir. 
İki ülkenin de Prens Takahito’nun açmış 
olduğu dostluk yolunu sonsuza kadar ta-
kip edeceğine inanıyorum. 

Konu Prens Mikasa Takahito’dan açılmış-
ken dilerseniz Türk Japon dostluğuna ve 
bu dostluğun geçmişine biraz değinmek 
istiyorum. Türkiye ile Japonya arasındaki 
iyi ilişkiler, ülkelerimiz arasındaki işbir-
liği, diplomatik ilişkilerin tesis edildiği 
1924’ten bu yana kuvvetlenerek sürmek-
tedir. Türkiye ve Japonya birbirlerini yeni 
keşfetmiş iki ülke değildir. Diplomatik iliş-
kilerimizin 90. yıldönümünü yaklaşık iki 
yıl önce kutladık. Türk-Japon ilişkilerinin 
tarihi on dokuzuncu yüzyılın son çeyre-
ğinde II. Abdülhamid ve Meiji dönemle-
rine kadar uzanmaktadır. Tarih içerisinde 

yaşanan bazı trajik olayların etkisiyle iliş-
kilerimiz kuvvetli bir dostluk zeminine 
oturmuştur. 126 yıl önce meydana gelen 
Ertuğrul faciasına Japon halkının göster-
miş olduğu şefkat, dostluk ve yardımlar, 
milletimizce asla unutulmamaktadır. Er-
tuğrul faciasından bir asır sonra İran-Irak 
Savaşı sırasında Japon vatandaşlarının 
Türk Havayolları tarafından Tahran’dan 
tahliyesi de Japon halkının zihninde ka-
lıcı bir yer edinmiştir. 2011’de Japonya ve 
Türkiye’de yaşanan deprem faaliyetleri de 
iki ülke halkları arasındaki dayanışmayı 
bir kere daha ortaya koymuştur.

Arka planını kısaca özetlediğim bu dostlu-
ğun etkisiyle ülkelerimiz arasındaki siyasal 
ilişkiler mükemmel düzeyde seyretmekte-
dir. Türkiye ve Japonya geleneklerine bağlı 
olarak modernleşmeyi gerçekleştirebilmiş 
ülkelerdir. Türk halkı tıpkı Japon halkı gibi 
barış, demokrasi, küresel refah ve istikrar 
gibi ortak değer ve idealleri paylaşmakta-
dır. Çeşitli uluslararası sorunlara benzer 
bakış açılarıyla yaklaşan iki ülkedir. Yar-
dımseverlik ve dayanışma iki ülkenin de 
ortak özelliğidir. Dış yardımları siyasal çı-
kar aracı olarak kullanan ülkelerin aksine, 
iki ülkenin de insani yardımlar açısından 
samimiyeti ve temiz sicili ortadadır. Bu da 
bu sempozyumu oldukça anlamlı kılmak-
tadır. 

Türkiye dünyanın çeşitli yerlerdeki insani 
yardımlarını TİKA, AFAD, Kızılay ve sivil 
toplum kuruluşları eliyle gerçekleştirmek-
tedir. Barışın, huzurun, refahın çok yönlü 
bir kalkınmayla mümkün olacağına inan-
mış bir ülkeyiz. Bu kuruluşlar aracılığıyla 
dünyanın her yerine uzanıp dilini, dinini, 
ırkını sormadan nerede dertli varsa Türki-
ye olarak oraya gidip az veya çok yardımda 
bulunmaya çabalamaktayız.

Türkiye son yıllarda yaptığı insani yardım-
larla küresel insani merkez haline geldi. 

3. Milletvekili Alpaslan KAVAKLIOĞLU
(TBMM Japonya Dostluk Grubu Başkanı)
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Küresel insani yardım 2013, 2014 ve 2015 
raporlarına göre Türkiye üç yıl üst üste 
dünyanın en fazla insani yardım yapan 
üçüncü ülkesi oldu ve Türkiye dünyanın 
en cömert ülkesi ilan edildi. Türkiye’nin 
insani yardım alanında ulaştığı nok-
ta BM tarafından bu yıl ilki düzenlenen 
Dünya İnsani Zirvesi organizasyonuna 
İstanbul’un ev sahipliği yapması sonucunu 
doğurmuştur. 

Şunu da vurgulamakta fayda var ki Türki-
ye bu dış yardımları yaparken hiçbir siya-
si şart koşmuyor, yani yapılan yardımlar 
ülkelerin iç işlerine müdahale edilmeden 
yapılıyor. Bu sayede Türkiye yaptığı insani 
yardımlarla az gelişmiş ülkeler nezdinde 
saygınlık kazanmış durumdadır. Bu say-
gınlık Türkiye’nin yumuşak gücünün en 
büyük bileşenidir. Aynı şekilde Japonya 
da insani yardımlarda cömert davranan ve 
uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden 
sorunların çözümü için çaba sarf eden bir 
ülkedir. Türkiye gibi Japon yardım prog-
ramlarının da amacı temel insani ihti-
yaçları karşılamak, açlıkla ve hastalıklarla 
mücadele etmektir. Özellikle Afrika’da-
ki yardım faaliyetleri takdire şayandır. 

İki yıl önce Japonya hükümeti Afrika’da 
birçok insanın yaşamını yitirmesine ne-
den olan ebola ile mücadele için Batı 
Afrika’ya önemli yardımlarda bulunmuş-
tur. Afrika’ya ülkemizin yaptığı iktisadi 
kalkınma yardımları da her geçen gün art-
maktadır. Türkiye’nin Somali ve Sudan’da 
iki hastanesi bulunmaktadır. 

Sözlerime son verirken şunu özellikle vur-
gulamak isterim ki, Türk-Japon ilişkileri, 
özellikle insani yardım anlamında işbirliği 
potansiyeli, gelecek için ümitvar olmamızı 
sağlıyor. Asya anakarasının doğu ve batı 
uçlarındaki dostluk köprüsünü daha da 
güçlendirmeliyiz. Küresel barış için birlik-
te gayret göstermeliyiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle bu sempozyu-
mun hazırlanmasında emeği geçen herke-
se teşekkür ediyorum. Özellikle Japonya 
Büyükelçimize ve TOBB Üniversitemize 
çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin ikili 
ilişkilerimizin güçlendirilmesine ve insani 
yardım faaliyetlerinde daha çok işbirliği-
nin geliştirilmesine vesile olacağına inanı-
yorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selam-
lıyorum. 
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Sayın konuklar, hanımefendiler ve beye-
fendiler; bugün bu sempozyuma katılmak-
tan büyük bir mutluluk duyuyorum. Özel-
likle kürsüyü eski TİKA (Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı) Başkanı olan Sayın 
Kulaklıkaya ile paylaşmak benim için bir 
zevktir. Geçen yılın eylül ayına kadar Ja-
ponya Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın 
(JIKA) başkanlığını yaptım. TİKA’da ça-
lışan meslektaşlarımla, Türkiye devletiyle 
ve Türk halkıyla çalışmaktan büyük bir 
keyif duydum. Türk dostlarımla küresel 
toplumun gelişmesine katkı sağlamak için 
birçok ortak girişimde bulunduk.

Bugün, Japonya’nın kalkınma işbirliği 
geçmişini, son zamanlarda yaşanan deği-
şimleri ve önümüzdeki engelleri konuşa-
cağım. Ancak, konuşmama başlamadan 
önce size kısaca Japonya’nın kalkınma 
işbirliğinin kurumsal yapısını açıklamak 
isterim.

Japonya ilk resmî kalkınma yardımına 
(ODA) 1950’lerin ortasında başladı ve o 
zamandan beri çeşitli kurumlara sahip 
oldu: (1) Teknik işbirliğiyle ilgilenen ku-
rumlar; (2) imtiyazsız kredilerle ilgilenen 
kuruluşlar ve (3) yardım fonlarıyla ilgile-
nen kuruluşlar. Zamanla, bu kurumsal ya-
pılar önemli ölçüde değişime uğradı. 

2008 yılında Japon hükümetinin refor-
muyla yardım kuruluşları, Japonya Ulus-
lararası İşbirliği Ajansı (JICA) adı verilen 
bir örgüt altında fiilen toplandı. Yeni ku-
rum; yardım fonu, teknik işbirliği ve resmî 
kalkınma yardımlarını içeren ikili yardım-
ları vermekle sorumlu oldu. Bu üç alan 
JICA’nın ana çalışma konuları haline geldi. 
Örneğin, tipik bir Japon resmî kalkınma 
yardımı %0,1 faiz oranı, on yıl mühlet ve 
kırk yıl geri ödeme süresi içerir. Bu durum 
imtiyazlı olarak değerlendirilebilir. Biz 
her yıl genellikle 40 ile 60 arasında deği-
şen yeni projeyi planlarız. Her yıl dünya-
nın çeşitli yerlerinde 8-10 milyar dolarlık 
toplam beş yüz adet devam eden projemiz 
olur. Yardım fonu, JICA’nın ilgi alanındaki 
bir diğer unsurdur. Yılda 100 ile 150 ara-
sında değişen yardım fonu projesine imza 
atıyoruz. Şu anda ise 300 adet devam eden 
projemiz bulunmakta. Bunlara her yıl 
ortalama 2 milyar dolar harcama yapıyo-
ruz. Çok önemli olduğunu düşündüğüm 
üçüncü ilgi alanı ise teknik işbirliğidir. Bu 
unsurun kapsamı ilgili ülkeye uzmanlar 
göndermek, ilgili meslek ve mühendisle-
rin Japonya’da veya diğer ülkelerde eğitim 
programlarına katılımlarını sağlamaktır. 
Yılda 1,2 milyar dolara mal olan 600-700 
adet devam etmekte olan projelerimizle 
birlikte her yıl 100-150 yeni proje oluştur-
maktayız. 

II. DAVETLİ KONUŞMACILAR 
1. Prof. Akihiko Tanaka
(Tokyo Üniversitesi; Japonya Uluslararası İşbirliği Teşkilatı (JICA), 
Eski Başkanı)

Japonya’nın Küresel Amacı: Kalkınma İşbirliği ve Dış Politika
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Öncellikle Japonya’nın kalkınma işbirli-
ğinin kökeninden bahsetmek istiyorum. 
Japonya’nın kalkınma işbirliğinin kökeni 
İkinci Dünya Savaşı’nın hemen bitimine 
dayanır. Japonya savaştan yenik olarak 
çıktı ve bu yüzden uluslararası sisteme 
sorumluluk sahibi bir üye olarak tekrar 
katılma ihtiyacını duyuyordu. San Fran-
cisco Barış Antlaşması’na göre Japonya, 
savaş tazminatı talep eden ülkelere gerekli 
tazminatı ödemek zorundaydı. Bu yüzden 
Myanmar, Filipinler, Endonezya ve Gü-
ney Vietnam ile tazminatların hükümleri 
konusunda konuşmak için temasa geçti. 
Tazminatlar hakkındaki prosedürler aslın-
da Japonya’nın uluslararası sisteme tekrar 
katılma yönündeki çabalarının bir baş-
langıç noktasını oluşturur. Bu çabaların 
arkasındaki ana motivasyon, uluslararası 
sistemde sorumluluk sahibi bir üye ola-
rak kabul edilmekti. Ayrıca, uluslararası 
işbirliği yönündeki çabalarımızı bir araya 
getirmek, savaştan fakir çıkan Japonya’nın 
yeniden inşası için de gerekliydi. Resmî 
kalkınma yardımlarımıza ülkelere teknik 
işbirliği sağlayarak başladık ve ilk olarak 
1958’de Hindistan’a resmî kalkınma yar-
dımı verdik. Buna ek olarak genç Japon 
personelleri eğitmek adına denizaşırı gö-

nüllülük programları düzenledik. Bugüne 
kadar dünyanın çeşitli yerlerindeki gönül-
lülük programlarına 45.000 Japon katıldı. 
Daha öncede söylediğim gibi, tazminatlar 
Japonya’nın uluslararası sisteme katılma 
yolundaki ilk adımı oldu.

Bu süreci bir örnekle somutlaştıralım. 
Endonezya’nın başkenti Jakarta, Java isim-
li bir adadadır. Bölgenin doğusuna doğru 
Surabaya isminde bir şehir ve dağlardan 
gelerek bu şehrin içinden geçen Brantas 
isminde büyük bir nehir bulunmaktadır. 
Japonya, Brantas nehir havzası kalkınma 
projesini başta bir tazminat projesi olarak 
başlatmıştır. Projenin başlatıldığı bölge 
oldukça nemli, volkanların ve sellerin bol 
olduğu ve bu yüzden tüm tarım arazile-
rinin tahrip olduğu bir yerdi. Japonya ilk 
olarak su akışını azaltan ve bu suyu Hint 
Okyanusu’na yönlendiren bir tünelin in-
şasına karar verdi. Daha sonra baraj ve 
sulama sistemlerinin inşasına başlandı. 
Dediğim gibi bu proje bir tazminat projesi 
olarak başlamıştı; ancak tazminat süresi 
1960’ların başında son bulmasına rağmen 
Japonya resmî kalkınma yardımlarını ge-
nişleterek projeye devam etmeye karar 
verdi. Program 1985’e kadar sürdü. Nehir 
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kalkınma projesinin tamamlandığı yıl olan 
1985’ten sonra 28.000 hektar arazi ekilebi-
lir oldu ve bu tarihten beridir önemli bir 
hasara yol açan sel yaşanmadı. Bu proje sa-
yesinde sıtma vakalarında azalma, 340.000 
hektar çeltik tarlasını sulama imkânı, 300 
milyon metre küp su ikmali ve önemli bir 
miktarda da güç temini sağlandı. Bu proje 
tazminat projesi olarak başlayıp daha son-
ra resmî kalkınma yardımı olarak devam 
eden projelerden sadece biridir.

Japonya, uluslararası sistemin sorumlu-
luk sahibi bir üyesi olmaya çabaladıkça 
Japonya ekonomisi de büyüyüp 1960’ların 
sonunda “özgür dünyada” içinde ABD’den 
sonra dünyanın en büyük ikinci ekonomi-
si haline geldi. Fakat 1970’lerin gelmesiy-
le Japonya ciddi sorunlarla karşı karşıya 
kaldı. 1973-1979 yılları arasında petrol 
krizleri gibi birçok kriz gündemi meşgul 
etti. Bunlara ek olarak ABD, 1973 yılın-
da Japonya’ya soya fasulyesi ihracatında 
ambargo kararı aldı. Bu ambargo uzun 
süreli olmasa da, bu olay Japonya’nın do-
ğal kaynak ve tarım ürünleri temininin 
siyasi olaylar sonucunda kesintiye uğraya-
bileceğini fark etmesine yol açtı. Japonya 
yüksek ekonomik standartları yakalamış 
olmasına rağmen bu ambargo Japonya’nın 

kırılganlık hissini kuvvetlendirdi. Daha 
sonra Japonya ile çeşitli ülkeler arasında 
gerginlikler yaşandı. Gerginliklerden biri 
Japonya’nın ABD’ye olan ev aletleri, tekstil 
ürünleri ve otomobil ihracatındaki başarı-
larının bir sonucu olarak ABD ile yaşandı; 
ciddi gerginlik ve ekonomik sürtüşmele-
re yol açtı. Bir diğer şok edici gelişme ise 
Japonya Başbakanının 1974’de Tayland 
ve Endonezya’ya olan ziyareti oldu. Baş-
bakanın, Tayland ve Endonezya ziyareti 
bu ülkelerde Japonya karşıtı ayaklanma-
lara sebep oldu. Bazı Güneydoğu Asya 
ülkeleri halen Japonya’ya şüphe ile yak-
laşmaktaydı. Bu ülkeler Japonya’nın geç-
mişte Asya’yı askerî olarak işgal etmesine 
benzer şekilde, bu sefer ekonomik olarak 
işgal edeceğini düşünüyordu. Bu yüzden 
1970’lerin ortasına doğru Japon karşıtı 
duygulara karşı harekete geçilmesinin ve 
yeni dostlar edinilmesinin gerekliği ortaya 
çıktı. Japonya kırılganlığını azaltmak için 
güvenilir ülke olduğu şeklindeki itibarını 
kuvvetlendirmeliydi. Uluslararası ticaret 
ile bağımızın kesilmesini istemiyorduk. 
Küresel olarak resmî kalkınma yardımları-
mızın (ODA) kapsamını genişletmemizin 
arkasında yatan motivasyon budur.
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Köprü yapımları, uluslararası faaliyetleri-
mizin tipik bir örneğidir. Resmî kalkınma 
yardımları (ODA) çerçevesinde, Kongo 
Demokratik Cumhuriyeti’nde Matadi 
Köprüsü 1982 yılında tamamlandı. Bir 
diğer köprü projesi sizin aşina olduğunuz 
bir köprü aslında: ikinci boğaz köprüsü 
yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 1988 
yılında tamamlandı. Bir diğer projemiz 
Süveyş Kanalı’nın üstünden geçen Süveyş 
Kanalı köprüsüdür. Bunlar gibi önemli 
köprü projelerini finanse eden Japonya 
dünyanın çeşitli ülkelerindeki köprü pro-
jelerini yönetmiştir. Ancak, Japonya’nın 
yaptıkları sadece altyapı inşası ile sınırlı 
değildir. Tarım gibi birçok diğer alanda da 
teknik işbirliği faaliyetlerinde bulunuyor. 
Brezilya’daki bir proje buna örnek veri-
lebilir. Brezilya’da Amazon’un güneyinde 
Portekizcede kapalı alan anlamına gelen 
Cerrado diye bir bölge vardır. Bu bölge-
de toprak çok asidik ve çalılarla kaplı ol-
duğu için tarım yapmak zordu. Brezilyalı 
partnerlerimizle bu bölgeyi ekip biçilebi-

len bir tarım arazisine dönüştürmek için 
bir projeye başlama kararı aldık. Böylece 
“Cerrados’un gelişimi için Japon-Brezilya 
İşbirliği Programı” başlamış oldu (PRO-
DECER: 1979-2001). Bu proje için resmî 
kalkınma yardımı ve teknik işbirliği sağ-
ladık. Toprak ıslahıyla başlayıp toprağa 
uygun ekinleri seçerek yetiştirdik. Aynı 
zamanda toprağı işlemeleri için koopera-
tifler kurduk. Yerleşim yerleri kurduk ve 
kamu özel ortaklığımızın devamı ve teşviki 
için çeşitli tekniklerimizi paylaştık. İlk bir-
kaç yıl boyunca başarısızlıklarla mücadele 
ettikten sonra Japon ve Brezilyalı tarım 
uzmanları toprak için en uygun soya fa-
sulyesi tohumunu buldu. Bugün bu bölge 
geniş bir soya üretim bölgesi olarak bilin-
mektedir. 1970’lerin başlarında, Brezilya 
neredeyse hiç soya fasulyesi üretmezken 
şimdilerde ise dünyanın en büyük soya 
fasulyesi üreticileri arasına girdi. Hatta 
bazen Brezilya’nın soya fasulyesi ihracatı 
ABD’nin ihracat rakamlarını geçmektedir.
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Bir diğer örnek ise balıkçılıktır. Bugün Şili 
somonu Japon marketlerinde satılmakta-
dır. İki parça için 200 yen ile oldukça makul 
bir fiyata sahip. Bu kadar makul olmasının 
asıl sebebi Japon-Şili balıkçılık işbirliğidir. 
Somon balığı hakkında ne kadar bilginiz 
var bilmiyorum, ama somon aslında kuzey 
yarım kürede yetişen bir balıktır. 1970’lere 
kadar güney yarımkürede somonun izine 
rastlanmamıştır. Şilili uzmanlar, somonun 
güney yarım kürede yaşayıp yaşayamaya-
cağını araştırmak üzere Japonya’ya geldi-
ler ve burada Japon balıkçılık uzmanla-
rıyla beraber çalıştılar. Böylece Japon-Şili 
balıkçılık projemize başlamış olduk. Tıpkı 
Brezilya’da olduğu gibi başlangıçta birçok 
deneme ve yanılma ile karşı karşıya kaldık, 
ama Japon-Şili işbirliği çabalarının sonu-
cunda Şili 1985’te ticari olarak somon üre-
ticiliğine başladı. Dediğim gibi 1970’lerde 
Şili’de hiç somon yoktu. Dolayısıyla o gün-

lerde Şili somonu ihracatı da gerçekleşmi-
yordu. Fakat Şili bugün Norveç ile birlikte 
dünyanın en büyük somon ihracatçısıdır. 
Bu örnekler Japonya’nın dünya üzerindeki 
dostlarını arttırma yönündeki çabalarına 
güzel bir örnek teşkil etmektedir.

Bunlara rağmen, 1970’lerde Japon resmî 
kalkınma yardımları halen Asya odaklıydı. 
1970’lerin sonuna doğru Japon hükümeti, 
Asya’ya olan resmî kalkınma yardımları-
nı arttıracağını ilan etti. Aşağıdaki grafik 
Japonya’nın ikili dış kalkınma yardımları-
nın ve Asya-Pasifik ülkelerinin kişi başına 
GSYH’larındaki değişimi göstermektedir.  
Asya’daki yaşam standartlarının artması 
doğal olarak yerli halkın çabalarının bir 
sonucudur. Ancak, biz resmî kalkınma 
yardımlarının bu büyümeye ve Asya’daki 
yerli halkın çabalarına büyük bir katkıda 
bulunduğuna inanıyoruz. 
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Japonya’nın yardımlarında Asya’ya odak-
landığı bu dönemi gösteren bir örnek ola-
rak Doğu Kıyı Şeridi denilen Tayland sana-
yi bölgesi verilebilir. Bu bölge Bangkok’un 
güneydoğusunda bulunan bir alandır. Bu 
alan ilk başta çorak ve bomboştu. Tayland 
hükumeti ve JICA bölgede endüstriyel bir 
kompleksin inşasına başladı. Bölgeye bü-
yük bir liman ve fabrikalar arası bağlan-
tıyı sağlamak için yollar inşa edildi, su ve 
elektrik temini sağlandı. Resmî kalkınma 
yardımı (ODA) çerçevesinde toplamda 27 
adet kredi sağlandı. Hiçbir şeyin olmadı-
ğı bu çorak bölge, şimdi oldukça gelişmiş 
bir sanayi bölgesine dönüşmüştür. Bugün, 
669’u Japon şirketler olmak üzere top-
lam 1376 şirket fabrikalarını buraya kur-
du. Eskiden bir kasaba limanı olan Laem 
Chabang Limanı, şimdi Tokyo ve Bangkok 
limanlarından bile daha fazla konteynır 
kapasitesine sahip en büyük limanlardan 
biri haline gelmiştir. 

1980’lerde Japonya resmî kalkınma yar-
dımlarını Çin’i kapsamak üzere genişlet-
meye karar verdi. Projelerin üstünde tek 
tek durmayacağım; çünkü aynı Güneydo-
ğu Asya’da yaptığımız gibi burada da ben-

zer bir yaklaşımı takip ederek çeşitli altya-
pı, metro ve liman projeleri gerçekleştir-
dik. 1980-2013 yılları arasında toplam 3 
trilyon Japon Yeni kredi sağlandı. Yardım 
fonları ile Pekin’in merkezinde bulunan 
Çin-Japon Dostluk Hastanesi gibi birçok 
modern altyapı inşa edildi.

Buraya kadar bahsettiğim zaman dilimi 
Japonya’nın Asya’ya odaklanırken gittik-
çe daha fazla küreselleştiği dönemlerdi. 
1990’ların ise Japonya için bir dönüm nok-
tası olduğunu görürüz. 1960-1990 yılları 
arasında Japonya’nın nominal GSYH’sı bü-
yük bir büyüme kaydetti. Fakat 1990’ların 
ekonomik varlık ‘balonunun’ patlamasıyla 
Japon ekonomisi neredeyse durma nokta-
sına geldi. Ekonominin çok yavaş büyüme 
kaydetmesi de mali kısıtlamaları berabe-
rinde getirdi. İşbirliklerimizi geliştirme-
ye devam etmek için mali kısıtlamaların 
getirdiği zorluklarla mücadele etmek du-
rumunda kaldık. Bu yüzden Japonya’nın 
dünyaya sağladığı resmî kalkınma yar-
dımları artık diğer G7 ülkelerinin yardım-
ları kadar çok büyümüyor. Yirmi birinci 
yüzyılda ABD’nin yardımlarında muaz-
zam bir büyüme gözlenmesine rağmen 
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Japonya’nın resmî kalkınma yardımlarında 
önemli bir miktarda değişim olmadı. Bu 
durum karşısında, büyüme kaydetmeyen 
fonlarımızı en iyi şekilde nasıl kullanabi-
leceğimizi düşünmemiz gerekti. Sonunda 
iki unsurda odaklanmaya karar verdik: (1) 
Coğrafi olarak yardımları genişletmek ve 
(2) kaliteyi geliştirmek. Coğrafi olarak Bre-
zilya ve Şili’deki girişimlerimiz ile Türkiye 
ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki 
köprü inşalarına rağmen Japon resmî kal-
kınma yardımları Asya-Pasifik bölgesiyle 
sınırlı kaldı. Yirmi birinci yüzyılının baş-
larından itibaren ise Doğu Asya’daki yar-
dımlarımız azaltılırken Afrika ve Güney 
Asya’daki yardımlarımız arttırdık. Bunun 

nedeni bazı Asya ülkelerinin olağanüstü 
ekonomik büyüme kaydetmesiydi. Aşağı-
daki haritada Japonya’nın 1990’da verdiği 
resmî kalkınma yardımlarının coğrafi ola-
rak dağılımı gösterilmiştir. Gördüğünüz 
gibi; koyu renkli alan Doğu Asya ile Gü-
neydoğu Asya bölgelerini kaplamaktadır. 
Her ne kadar sarı alanlar dünyanın çeşitli 
bölgelerine yayılmışsa da 1990’larda halen 
Asya odaklı olduğumuzu görebilirsiniz. 
2014’de turuncu alan dünyanın çeşitli 
yerlerinde arttı. Günümüzde Japon resmî 
kalkınma yardımlarından faydalanan ilk 
iki ülke Vietnam ve Hindistan olmasına 
rağmen halen dünya çapında birçok ülke-
ye yardım sağlıyoruz. 
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1993’den bu yana Japonya, Tokyo Ulus-
lararası Afrika Kalkınma Konferansı’na 
(TICAD) ev sahipliği yapmaya başladı. 53 
Afrika ülkesinin ve kalkınma ortaklarının 
katıldığı Ağustos 2016’da Nairobi’de ger-
çekleşen son konferansta Japonya, çaba-
larını Afrika gündemiyle uyumlu hale ge-
tireceğini duyurdu. Japonya gelecek üç yıl 
içinde 10 milyar dolar yatırımıyla hedefle-
nen bölgelerdeki altyapıyı kuvvetlendirip 
daha kaliteli hale getirmeye kararlıdır.

Mali kısıtlanmaları en iyi şekilde değer-
lendirmek için yaptığımız yenilikçi çaba-
larımızdan biri Japon Tipi Resmî Kalkın-
ma Yardımlarıdır (Japan Brand ODA). 
Toyota’nın da dâhil olduğu çeşitli Japon 
şirketlerinin çabalarının yaygınlaştırılma-
sı kapsamda, üretim bölümü idaresinin 
geliştirilmesi (improvement of floor ma-
nagement) için KAIZEN projeleri başla-
tılmıştır. KAIZEN projelerini dünyanın 

birçok yerinde gerçekleştirdik. Üretim bö-
lümünün geliştirilmesi için kullandığımız 
tekniklerden biri bölümün daha düzenli ve 
temiz hale getirilmesidir. Gelişmekte olan 
ülkelerdeki mevkidaşlarım ve gönüllerin 
de katılımıyla birlikte bölümün olabildi-
ğince temiz olmasını sağlıyoruz. Ek olarak 
KAIZEN yöntemlerini hastane yönetim-
lerine de uyguluyoruz. Doktor ve hemşi-
relerin hastalara daha iyi bakabilmeleri ve 
daha rahat çalışabilmeleri için hastaneleri 
oldukça temiz ve düzenli tutuyoruz. Aşa-
ğıda Tanzanya’dan bir hastane resmini 
görebilirsiniz. Bunların yanı sıra, küçük 
çiftliklerde verimliliği arttırmak adına 
küçük çaplı projeler yürüttük. SHEP (Kü-
çük Çiftlik Sahiplerinin Güçlendirilmesi 
Projesi), Kenyalı kadın çiftçilerin mevsim 
için uygun tohumları seçmesini ve böylece 
yerli pazarda satışlarından daha iyi kazan-
masını amaçlayan bir projedir. Kayıtlara 
göre verimlilik oranındaki büyük bir artış 
yaşanmıştır.
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Tabii ki sizin de aşina olduğunuz MARMARAY gibi nitelikli projeleri de unutmuyoruz. 

Son olarak yirmi birinci yüzyılın başından 
itibaren faaliyetlerimizi genişleterek barış-
inşası çabalarını da faaliyetlerimize dâhil 
ettik. Bu görevler, sivil bir örgüt oldu-
ğundan ve askerî çatışmalarda doğrudan 
müdahil olamadığından dolayı JICA için 

oldukça zor bir görev oldu. Buna rağmen, 
çatışmanın bitmesinden sonra geçici de 
olsa birçok şey yapabileceğimizi fark ettik. 
Eğer hakiki ateşkes devam ederse kalkın-
ma işbirliği ajansları belirgin bir rol oyna-
yabilir.
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Buna, Filipinler’deki Mindanao bölgesi ör-
nek verilebilir.1970’lerden beri süregelen 
Müslümanlar ile Hristiyanlar arasındaki 
askerî çatışmalar Mindanao’yu harabeye 
çevirmiştir. 1996’da ve barış görüşmeleri-
nin başladığı 2001’de ateşkes için birçok 
girişim oldu. Fakat ateşkes yapılsa bile 
istikrarsızlıklar ortaya çıktı. Yirmi birinci 
yüzyılın ilk on yılında, hem Filipin hükü-
meti hem de Moro İslami Kurtuluş Cep-
hesi ile çalışabileceğimiz durumlar ortaya 
çıktı. JICA personeli, uluslararası izleme 
ekibinde çalışmak üzere bölgeye gönde-
rildi ve burada toplumsal ve ekonomik 
kalkınmayı sağlamak için hem hükümetin 
hem de gerillaların kontrolü altındaki böl-
gelerde çalışma izni aldı. Evler için güneş 
enerjisi sistemleri, su temin sistemleri, 
sulama kanalları, okul binaları ve kadınlar 
için mesleki eğitim merkezleri gibi bölge 
halkı için gerekli olanakları sağladık. Ja-

ponya bu olanakları iki bölgede de sağla-
dığımız için hem gerilla kuvvetlerinin hem 
de hükümetin güvenini kazandığımıza 
inanıyoruz.

Filipinler Cumhurbaşkanı Aquino’nun ve 
Moro İslami Kurtuluş Cephesi lideri Mu-
rad Ebrahim’in çabaları sayesinde 2014’de 
kapsamlı bir barış antlaşması imzalandı. 
Barışın imzalanmasından birkaç ay son-
ra barış antlaşmasını pekiştirmek için iki 
lideri Hiroshima’da yapılacak olan bir se-
minere davet ettik. Verdiğim örnek barış 
inşası faaliyetlerimizle ilgili sınırlı bir tec-
rübedir, fakat önümüze çıkan her fırsatta 
benzeri barış inşası faaliyetlerine katıl-
makta kararlıyız. Güneydoğu Asya’da or-
taklarımızın yardımıyla gerçekleştirdiği-
miz ankette Güneydoğu Asyalı insanların 
büyük çoğunluğu, Japonya’nın kalkınma 
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işbirliği faaliyetlerini takdir ettiklerini ve 
yararlı bulduklarını belirtmiştir.

Özetle Japonya’nın kalkınma işbirliği faa-
liyetlerinin çıkış noktası Japonya’nın kırıl-
ganlıklarının azaltması için dünyada dost 
edinme çabalarıdır. Bu nedenler size bir 
dereceye kadar benmerkezci motivasyon-
lar gibi gözükebilir. Ancak, projelerimizi 
gerçekleştirdikçe benmerkezci yaklaşımın 
başarılı olmak için işe yaramadığını fark 
ettik. Ortaklarla birlikte sahiplenme çok 
kritiktir bir konudur; partnerlerin önce-
likleri ile ihtiyaçlarının tanımlanması için 

sıkı bir iletişim vazgeçilmezdir. Kendi ter-
cihlerimizi başkasına dayatmak işe yara-
maz. Ve biz sadece doğrudan ortaklarımız 
ile çalışmıyoruz. Şunu fark ettik ki, bizimle 
hemfikir ülke ve kuruluşlar ile aktif olarak 
işbirliği yapmak önemlidir. Bu çok yararlı 
olduğu kadar gereklidir de... Devasa insa-
ni sorunlarla karşılaştığımız çağımızda bu 
tarz işbirliği faaliyetlerinin hayli önemli 
olduğuna inanıyoruz. Ve kanaatim şudur 
ki, birçok insani krize karşı durmanın ağır 
yükünü taşıyan Türkiye, Japonya’nın bir-
likte çalışmak isteyeceği ideal bir ortaktır. 
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
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2. Büyükelçi Musa Kulaklıkaya
(İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim 
Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü; Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı (TİKA) Eski Başkanı)

Türkiye’nin Yumuşak Gücü: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı’nın (TİKA) Katkıları

Sayın ORSAM Başkanı, Sayın Japonya Bü-
yükelçisi, Türk Japon Dostluk Grubu Baş-
kanı Sayın Alpaslan Kavaklıoğlu ve değerli 
konuklar, değerli akademisyenler, değerli 
öğrenci kardeşlerim. Konuşmamın ba-
şında, bu fırsatı tanıdıkları için, ORSAM 
başta olmak üzere bu etkinliği düzenle-
yen tüm taraflara teşekkürlerimi bir borç 
bilirim. Ve hepinizi en içten saygılarımla 
selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ulusla-
rarası arenada ülkeler etkinliklerini sür-
dürebilmek, bazen tesis edebilmek, ba-
zen güçlendirebilmek için kendilerini iki 
farklı gücü kullanmak zorunda hisseder. 
Bunlardan birincisi, maliyetli de olsa sert 
güç dediğimiz, İngilizce tabiriyle “hard 
power” unsurlarını kullanmak; diğeri ise 
daha kolay kabul ettirilebilir, daha az mali-
yetli olan yumuşak güç unsuru dediğimiz 
“soft power” unsurlarıdır. Ama sert güç 
unsurunu kullanan ülkeler de artık fark 
etmişlerdir ki tek başına sert güç unsur-
larını kullanarak dünyada etkinliklerini 
artırmak, kabul edilebilirliklerini sağla-
mak her zaman mümkün olmamaktadır. 
Bir ülkenin ekonomik, kültürel ve insani 
zenginliklerini ön plana çıkarmak sure-
tiyle çekim gücünü artırmasını sağlayan 
yumuşak güç unsurları, gün geçtikçe daha 
önemli hale gelmektedir.

Literatürde yumuşak güç kavramını ilk 
defa kullanan Joseph Nye’e göre yumuşak 
güç, başkalarının davranışlarını istediğiniz 
sonuç doğrultusunda etkileyebilmek, baş-
ka bir ifade ile bir gönül kazanma yönte-
midir. Başkalarının tercihlerini istediğimiz 
doğrultuda şekillendirmek, kendi takipçi 
ve hayranlarımızı artırmak için kullanılan 

enstrümanlar paketine biz “soft power” 
diyebiliriz. Ama bütün bunlar için bu ens-
trümanları kullanan ülkelerin meşruiyeti 
ve o ülkelere duyulan güven son derece 
önemlidir. Özellikle dünyamızda tehdit ve 
güvensizliğin arttığı dönemlerde çoğun-
lukla yumuşak güç ve sert güç kullanımına 
başvurulduğuna tanık olmaktayız. Yumu-
şak güç-sert güç tercihini etkileyen birçok 
unsur olmakla birlikte ülkelerin kültürleri, 
demokrasi anlayışları, yönetimlerindeki 
şeffaflık ve sahip oldukları ekonomik ve 
siyasi güç, dünya konjonktürü gibi faktör-
ler bu tercihleri belirleyen önemli unsur-
lardır. 

Yumuşak güç unsurlarının kullanımıyla 
alakalı uluslararası arenada bazı örnekler 
vermek gerekirse, Almanya özellikle İkinci 
Dünya Savaşı’nın çıkmasında en önemli 
aktör olarak algılanmasından kaynaklanan 
olumsuz imajını ortadan kaldırabilmek 
amacıyla savaştan sonra Avrupa ülkeleriy-
le bütünleşmeye daha çok önem vermiş-
tir. Meslektaşım, eski JICA Başkanı Prof. 
Tanaka da Japonya ile ilgili verdiği örnekte 
Japonya’nın askerî yayılmacı olarak algıla-
nan imajını özellikle komşu ülkelerle daha 
çok ekonomik işbirliğine ağırlık vermek 
suretiyle yeni bir imajla değiştirerek dünya 
arenasına çıkmaya ve etkinliğini derinleş-
tirmeye çalışması bunun bir diğer örneği-
dir. 

Farklı bir örnek ise, başkalarını kötüleye-
rek ya da başkalarının dezavantajlarından 
istifadeyle kendi repütasyonunu, kendi 
kabul edilebilirliğini artırma çabasıdır. Bu-
nun en güzel örneğini Soğuk Savaş döne-
minde yaşadık. Özellikle Batı kulübü içeri-
sinde yer alan Türkiye gibi ülkelerde, ABD 
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tarafından Sovyetler Birliği’nin bir düşman 
imparatorluğu olarak takdim edilmesine 
tanık olduk. Bu örnek, bir ülkenin imajı-
nı zedeleyerek kendi kabul edilebilirliğini 
sağlamak şeklinde bir stratejidir. Başka bir 
strateji de hareket ve davranışları yaymak 
suretiyle belli bir ağ oluşturmak ve bu olu-
şan ağ üzerinden kendi kabul edilebilirliği-
ni, tercih edilebilirliğini sağlamaktır. Buna 
Fransızcanın tabiri caizse geçmişte evren-
sel bir dil olarak algılanması, günümüzde 
ise İngilizcenin neredeyse bütün dünya-
da ortak iletişim dili olarak algılanmasını 
örnek olarak verebiliriz. Bazı ülkeler de 
kendi kahramanlarını ya da tanınmış ün-
lülerini yumuşak güç unsurları olarak kul-
lanmak suretiyle dünyadaki kabul edilebi-
lirliklerini artırmaya çalışmaktadır.

Değerli arkadaşlar. Bugün sadece İslam 
İşbirliği Teşkilatı’nın bir kurumunun baş-
kanı olarak değil, aynı zamanda eski bir 
büyükelçi ve Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı’nın (TIKA) eski 
başkanı, 7 yıl hizmet vermiş bir kişi olarak 
Türkiye’nin yumuşak gücünü, bu gücün 
örneği olarak kalkınma yardımlarını nasıl 
kullandığını ve kalkınma yardımı mimarisi 
içersinde son derece önemli bir yeri olan 
TİKA’nın rolünü sizlerle paylaşmaya çalı-
şacağım.

Ancak bunun öncesinde Türk dış politika-
sını belirleyen temel ilkelere ve Türkiye’nin 
yumuşak güç unsurlarına kısaca değinmek 
istiyorum. Hepinizin bildiği gibi, ülkelerin 
dış politikalarını belirleyen, daha doğrusu 
onu yönlendiren birtakım unsurlar vardır. 
Bunlar içerisinde elbette uluslararası hu-
kuk, ulusal ya da dünya kamuoyunun kon-
jonktürel gelişimi, evrensel ilkeler, ülkele-
rin yönetim anlayışları, ülkelerin çıkarları, 
ekonomik menfaatleri, askerî tehditler ve 
en önemlisi de ülkenin bulunduğu coğra-
fi konumdur. Türk dış politikasının temel 
ilkelerine baktığımızda her şeyden önce 
hem kendimiz hem de başkaları için gü-
venlik en önemli önceliğimizdir. Ve ba-
ğımsızlık ya da biraz daha yumuşatırsak 
özerklik, yine dış politikamızın önemli 
dinamiklerinden sayılabilir. Kendimiz ve 

başkaları için refah bir başka önceliğimiz-
dir. Ama hepsinin üzerinde uluslararası 
saygınlık da dış politikada hedeflediğimiz 
unsurlardan biridir. 

Türkiye, içinde bulunduğu coğrafi konum, 
tarihî geçmiş ve kültürel aidiyet dikkate 
alındığında doğal bir nüfuz bölgesi içeri-
sinde yer almaktadır. Dolayısıyla bu ko-
numundan dolayı sahip olduğu birtakım 
avantajlar vardır. Türkiye’nin global, böl-
gesel ya da belli ülkelerde ortaya çıkan 
insani krizlere, barışı koruma çabalarına 
uluslararası toplumla birlikte katkı sağla-
ma etkinliklerini son dönemde çok fazla 
görüyoruz. Bu, faaliyet gösterdiği ülkele-
rin vatandaşları, ülke insanları tarafından 
Türkiye’ye olan olumlu algının artmasın-
da bir faktördür. Türkiye Ortadoğu, Orta 
Asya ve Avrupa’ya en yakın konumda bu-
lunmasından dolayı çok eşsiz bir özelliğe 
sahiptir. Bir yandan tarihî kökenlerinden 
gelen kendi öz değerleri, kültürel değerle-
ri, bunun yanında Doğu toplumlarından 
transfer ettiği diğer ilave değerler ve özel-
likle Cumhuriyet döneminde Batı değerle-
rini birleştirmesi açısından kültürler arası 
entegrasyonun ve uyumun yaşandığı bir 
ülke konumundadır. Bu konum, Türkiye 
için sadece kendi yakın coğrafyasına de-
ğil, bütün dünyaya açılmasında önemli bir 
avantajdır. Bunun yanında, Türkiye kendi 
kalkınma çabaları içerisinde elde ettiği de-
neyimler ile AB üyeliği sürecinde elde et-
tiği kazanımları birleştirerek bu tecrübe-
lerini yakın coğrafyasındaki ülkeler başta 
olmak üzere bütün dünyayla paylaşabilme 
kapasitesine sahip nadir ülkelerden biridir. 

Özellikle 90’lı yıllarda dünyadaki geliş-
melere baktığımızda, Sovyetler Birliği ve 
Yugoslavya’nın dağılmasıyla ortaya çıkan 
dünya haritasının yeni şeklinde Türkiye 
yine avantajlı bir konumdaydı. Yakın çev-
resinde yeni bağımsızlığını kazanan Orta 
Asya cumhuriyetleri başta olmak üzere, 
Balkanlarda özellikle ırk, tarih ve kültür 
ortak paydasına sahip olan kitlelerin yaşa-
dığı yeni cumhuriyetlerin ortaya çıkması, 
Türkiye’nin bu ülkelerle ilişki kurmasın-
da kolaylaştırıcı bir rol oynamıştır. Yakın 
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zamanımızda yaşadığımız, özellikle Or-
tadoğu coğrafyasındaki Arap Baharı, yine 
Türkiye’yi öne çıkararak Türkiye’nin kabul 
edilebilirliğini artıran bir başka faktördür. 
Hepiniz hatırlayacaksınız, bazen Batılı ül-
keler kendi güvenlikleri gerekçesiyle, ama 
çoğunlukla da Arap Baharının yaşandığı 
ülkelerde, Türkiye model ülke olarak gös-
terildi. Batılı tabirlerle söyleyecek olursak 
modern bir İslami anlayışa sahip yönetim 
ve yine radikal söylemlerden uzak daha 
kabul edilebilir bir İslami anlayışın hâkim 
olduğu toplum, Arap Baharının yaşan-
dığı bazı ülkelerde de Türkiye’nin model 
ülke olarak gösterilmesini sağladı. Bunun 
yanında, Türkiye’nin son yıllarda artan 
kültürel faaliyetleri ve özellikle dış politi-
kadaki proaktif yaklaşımı, düzen kurucu 
rol üstlenme çabaları, özellikle Ortadoğu 
başta olmak üzere yakın coğrafyamızda 
ve küresel ölçekte Türkiye’nin kabul edi-
lebilirliğini artıran diğer unsurlardandır. 
Türkiye, hem bulunduğu coğrafi konum, 
özellikle ulaşım imkânlarının kolaylığı ve 
gelişmesiyle hem de birçok destinasyona 
olan makul uzaklığıyla merkez ülke olarak 
kabul edilebilecek bir konumdadır. Jeopo-
litik konumu, ulaşım kolaylığı ve bütün 
coğrafyaların birleşim noktası olabilme 
özelliği açısından da Türkiye yakın coğ-
rafyasına ve küresel ölçekteki inisiyatiflere 
kolayca girişebilme kolaylığına sahiptir. 
Sömürge geçmişine sahip olmaması –sö-
mürge kültürüne aşina olan Afrika ülkele-
ri başta olmak üzere– bağımsızlık süreci 
yaşayan ülkelerde de Türkiye’nin model 
ülke olmasını sağlamıştır ki, bu durum 
Türkiye’nin repütasyonunu artıran bir 
diğer unsurdur.Bunlara ilaveten, ulusla-
rarası arenada görünürlüğünün son dö-
nemde giderek artması, az önce verdiğim 
örnekte olduğu gibi, özellikle BM, NATO 
gibi uluslararası aktörlerle barışı koruma 
çabalarında Türkiye’nin giderek daha çok 
rol alması, Türk dış temsilciliklerinin sa-
yısının giderek artmasıyla bağlantılıdır. 
Bugün yanlış hatırlamıyorsam, büyükel-
çim beni düzeltsin, 250’ye yakın bir dış 
temsilciliğimizin olduğunu söyleyebiliriz. 
Sadece Afrika’da Türkiye’nin Afrika açılım 
politikasının başladığı 2008 yılından önce 

12 olan büyükelçilik sayısı bugün 40’a 
ulaşmıştır. Dış politikadaki resmî aktörler 
olan büyükelçilikler ve diğer dış temsilci-
liklerin yanı sıra, kalkınma yardımlarında 
son derece önemli rol üstlenmeye başla-
yan sivil toplum kuruluşlarımızın, iş dün-
yası örgütlerimizin, marka değeri taşıyan 
Türk Hava Yollarının ve her şeyden önem-
lisi kalkınma yardımları alanında faaliyet 
gösteren TİKA’nın, Türk kültürünün ve 
tarihinin yaygınlaşmasında rol alan Yunus 
Emre Kültür Merkezlerinin, önemli yar-
dım kuruluşlarımızdan biri olan Kızılay 
ve AFAD’ın yurt dışındaki yaygınlığı, faa-
liyetlerinin artması ve çoğalması, uluslara-
rası görünürlüğümüzün artmasında etkin 
olan diğer unsurlardandır.

Son yıllarda hem Türkiye’nin devlet burs-
larını daha çok kullanmaya başlaması ve 
pek çok uluslararası etkinliğe ev sahipli-
ği yapması hem de Türk vatandaşlarının 
uluslararası kuruluşlardaki temsilinin 
giderek artması, diğer önemli gelişmeler-
dendir (Örneğin geçmiş dönemde İslam 
İşbirliği Teşkilatı’nın genel sekreteri iki 
dönem bir Türk tarafından yerine getiril-
miştir. UNDP Genel Sekreter yardımcıla-
rından biri eski bir bakanımızdı. Ben bir 
uluslararası kuruluşta çalışan eski bir dip-
lomat olarak kendimi de örnek verebili-
rim). Bunlarla birlikte Türkiye’nin ilk defa 
düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi’ne ve 
birçok BM kuruluşunun etkinliğine ev sa-
hipliği yapması, medeniyetler ittifakı gibi 
uluslararası girişimlere ön ayak olması, 
kısa bir sürede olsa BM Güvenlik Konseyi 
geçici üyeliğini yapmış olması son yıllar-
da Türkiye’nin görünür olmasını arttıran 
unsurlardandır. Unutmadan belki zikret-
mekte fayda var; hemen hemen dünyanın 
her yerinde rastlanan Türk diasporası da 
bizim yumuşak güç unsurumuz olarak de-
ğerlendirilebilir. 

Değerli arkadaşlar, yapılan bir araştırmada 
Türkiye’nin proaktif dış politikası, özellik-
lede komşularla sıfır sorun söylemi, son 
yıllardaki sosyo-ekonomik dönüşümü-
nün bir başarı öyküsü oluşturması, Türk 
kültürel ürünlerinin diziler başta olmak 
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üzere yaygınlaşması (özellikle Ortadoğu, 
Balkanlar hatta bazı Latin Amerika ülkele-
rinde. Biz bir zamanlar Brezilya dizileriyle 
oyalanırdık şimdi Latin Amerika ülkeleri 
Türk dizileriyle oyalanmaya başlamışlar), 
Türkiye’ye olan ilgiyi ve geliş gidişi artıran 
unsurlar haline gelmiştir. 

Bu yeni dış politikanın ana unsuru herkes 
için güvenlik, siyasi diyalog, temas kuru-
lan ülkelerle ekonomik bağlılık ve kültürel 
uyumdur. Türkiye’nin tarihî ve kültürel 
geçmişi, tarihî ve coğrafi derinliği, demok-
rasisi, ekonomisinin dinamizmi, genç ve 
eğitimli nüfusu, yurtta sulh cihanda sulh 
ilkesinin gereği olarak sıfır sorun politika-
sı, onun yumuşak güç unsurunu oluşturan 
önemli alanlardır. Az önce de ifade ettiğim 
gibi sömürgeci bir geçmişinin olmaması 
özellikle Afrika gibi sömürge kültürünü 
iyi bilen toplumlarında Türkiye’nin kolay 
kabul edilmesini sağlamaktadır.

Türkiye’nin son yıllarda önem verdiği 
kamu diplomasisi faaliyetleri bilişim ve 
teknoloji, ekonomi, turizm, kültür, sanat, 
dış yardımlar, medya, Türkiye’nin potan-
siyeliyle ilgili olarak dünya kamuoyunun 
bilgilendirilmesinde etkin olarak kullanı-
lan unsurlardır. Suriye, Lübnan, Mısır ve 
İran gibi komşu ülke vatandaşlarına, daha 
sonra da dünya genelinde birçok ülkey-
le vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması, 
Türkiye’ye ilgiyi artıran diğer bir unsurdur. 
Soğuk Savaş döneminde ve 1990’larda ge-
rek askerî vesayetin ülke üzerindeki etkisi 
gerek siyasi ve ekonomik istikrarsızlık ne-
deniyle Türkiye genel olarak “hard power”ı 
önceleyen ülke iken 2000’lerdeki gelişme-
ler sonrasında ortaya koyduğu ekonomik 
performansı, kültürler arası diyalogdan 
çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesi 
çabalarına kadar uzanan geniş bir yelpa-
zedeki diplomatik faaliyetleri sayesinde 
“soft power” unsurları üzerinde yükselen 
bir güç haline gelmiştir. 

İlk defa 1947 yılında Marshall planı ve İkin-
ci Dünya Savaşı sonrası ABD’den gelen dış 
yardım uygulamalarına alıcı ülke olarak 
katılan Türkiye 1990’lardan itibaren artan 
gelişmişlik seviyesi ve dış yardımların dış 

politikadaki rolünü kavramasıyla beraber 
donör ülkeler arasına katılmıştır. Değerli 
arkadaşlar, Türkiye’nin uluslararası yar-
dım ve işbirliği aslında 1920’lere kadar da-
yanır. Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan 
önceki TBMM döneminde Afganistan’a 
yapılan askerî ve teknik yardımlar bunun 
ilk örneği kabul edilir. Ancak ilk kapsamlı 
kalkınma yardımı paketi Gambiya, Gi-
ne-Bisao, Moritanya, Senegal, Somali ve 
Sudan’a yönelik olarak 1980’lerin başında 
küçük ölçekli projelerle başlatılan ve top-
lamda 10 milyon dolar gibi mütevazi bir 
bütçeli girişimle başlamıştır. Bu açıdan 
Türkiye’nin ilk Afrika açılımı hamlesi ola-
rak kabul edilebilir. Türk kalkınma yar-
dımlarının kurumsallaşması 1992 yılında 
TİKA’nın kurulmasıyla oluşmuştur. 

TİKA kurulduğu dönemde diğer ülkele-
rin yardım kuruluşları incelenmekle bir-
likte esas itibariyle JICA örnek alınmıştır. 
Değerli dostumun az önce ifade ettiği 
gibi JICA zaman içerisinde çok önem-
li gelişmeler kaydetmiş hem mimarisini 
değiştirmiş hem odaklandığı coğrafyayı 
genişletmiş, kullandığı enstrümanları ar-
tırmıştır; ama izlediği kalkınma yardımı 
politikası karşılaştırıldığında hem Türkiye 
ile Japonya’nın yardım anlayışlarının hem 
de, uluslararası alandaki algılarının bir-
birine çok benzediğini alandan gelen biri 
olarak söyleyebilirim. 

2003’te Türkiye’nin OECD’ye raporladı-
ğı resmî kalkınma tutarı 89 milyon dolar 
iken 2015 yılında bu rakamın 4 milyar do-
lara, toplam kalkınma yardımlarının ise 
2014 yılında 6,4 milyar, 2015 yılında ise 
5,1 milyar dolara ulaştığını gururla söyle-
mek isterim. Saygıdeğer milletvekilimizin 
de ifade ettiği gibi Türkiye 2013, 2014 ve 
2015 küresel insani raporlarına göre 3 yıl 
üst üste en çok insani yardım yapan üçün-
cü ülke olmuştur. 2013 yılında gayrisafi 
milli hasılasının binde 42’sine denk düşen 
3,3 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. 
Türkiye’nin 2014’te yaptığı insani yardım 
miktarı ise 1,6 milyar dolar iken, geçen 
yıl bu rakam iki katına çıkmış, 3,2 milyar 
ABD dolarına ulaşmıştır. Türkiye 2015 
yılında ayrıca milli gelirinin binde 37’sini 
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insani yardım için ayırarak bir kez daha 
dünyanın en cömert ülkesi ilan edilmiştir. 
Dünyada her yıl yapılan insani yardımla-
rın haritasını çıkaran İngiltere merkezli 
Kalkınma İnisiyatifleri 2015’te yayınla-
dığı 16. Küresel İnsani Yardım Raporuna 
göre 2015 yılında en fazla uluslararası 
yardımda bulunan ülkeler sıralamasında 
Türkiye, ABD’nin ardından ikinci olmuş-
tur. Türkiye’yi İngiltere, AB kurumları ve 
Almanya takip etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, TİKA’nın Türkiye’nin 
kalkınma mimarisindeki yeri çok önemli-
dir. Esas uygulayıcı kuruluş olmasının ya-
nında kamu kurumlarının koordinasyonu, 
uluslararası kuruluşlar ve diğer ikili yar-
dım kuruluşlarıyla kalkınma işbirliğinin 
sağlanmasında, resmî kalkınma yardımla-
rının envanterinin tutularak raporlanması 
gibi önemli fonksiyonları icra etmektedir. 
TİKA’nın temel hedefi uluslararası ölçek-
te fakirlikle mücadele ve sürdürülebilir 
sosyal ve ekonomik kalkınma çabaların-
da işbirliği yaptığı ülkelerin bu alandaki 
çabalarına Türkiye’nin göreceli üstünlüğe 
sahip olduğu uzmanlık ve deneyimlerden 
istifade ederek teknik işbirliği yöntemiyle 
katkı sağlamaktır. Bunu yaparken de ül-
kenin öncelikleri ve talepleri belirleyici en 
önemli unsur olup ülkelerin global kalkın-
ma hedeflerine ulaşma çabalarına destek 
olmayı öncelikli politika haline getirmiştir.

Değerli meslektaşımın ifade ettiği gibi ge-
nel olarak Türkiye’nin kalkınma yardımı 
aktörleri, özel olarak TİKA, talep endeksli 
projeleri tercih ederek hiçbir zaman em-
poze etmeden ve ilgili ülkenin öncelikleri-
ni göz ardı etmeden taleplerini karşılama-
ya yönelik bir çaba içerisine girmektedir. 
Ayrıca, kalkınma aktörleriyle işbirliğinin 
sinerjisinden de istifa ederek yardımların 
etkinliğine önem vermektedir. Bunun ya-
nında şartsız yapılan bu yardımlar yarar-
lanıcı ülke talepleriyle birebir örtüşmek-
tedir. Muhatap ülkelerde kurumsal kapa-
site ve insan kaynaklarının geliştirilmesi 
amacıyla uzman veya danışman temini, 
eğitim programları, burs temini, altyapı 
projeleri ve hizmet binalarının inşaatları-

nın finansmanı ve insani yardım gibi çok 
çeşitli yardım enstrümanları TİKA’nın ça-
lışmalarında kullanılmaktadır. Hesap veri-
lebilirlik, şeffaflık, sürdürülebilirlik, sahip-
lenme gibi kalkınma ilkelerinin ışığında şu 
öncelikli sektörlerde TİKA’nın program 
ve projelerini görmekteyiz: Eğitim, sağlık, 
iyi yönetişim, özel sektörün geliştirilmesi, 
tarım ve ormancılık, içme suyu temini ve 
hijyen, ulaştırma altyapıları ve iletişim.

Tabii ki, bunun yanında yine değerli mes-
lektaşımın verdiği örneklerde olduğu gibi 
TİKA’da zaman zaman özellikle çatışma-
ların yaşandığı bölgelerde, çatışma son-
rasında ya da çatışmaların devam ettiği 
dönemde, projeler uygulamıştır. Bunun 
en önemli örneğini Bosna-Hersek’te ateş-
kesten hemen sonra uygulanmıştır. TİKA 
1994’te başlattığı Bosna-Hersek’teki kal-
kınma yardımı projeleriyle özellikle mağ-
dur olan Boşnak gazi ailelerinin tekrar 
ayağa kalkıp hayatlarını devam ettirebil-
meleri amacıyla iş geliştirmelerine katkı 
sağlayan projeler uygulamıştır. Bir diğer 
örnek, küçük bir örnek olması açısından, 
Afganistan’da PRT uygulamasını başka ül-
keler askerî unsurlarla uygulama yaparken 
Türkiye tamamen sivil unsurlarla gerçek-
leştirdi. Bir başka örnek 2000’li yılların 
başında Makedonya’da yaşanan iç savaş-
tan sonra bölgede uygulanan projeler-
dir. TİKA bu projeleri uygularken sadece 
Müslüman olan Arnavutları, Boşnakları 
ya da Türkleri değil, diğer inanç sahiple-
rini ve tüm etnik unsurları dikkate alarak 
sosyal barışın yeniden tesisine de katkı 
sağlamıştır.

Değerli arkadaşlar, zaman içerisinde 
TİKA, devlet kurumları, sivil toplum ku-
ruluşları, üniversiteler, iş dünyası örgüt-
leri gibi birçok aktörle işbirliği içerisinde, 
Türk halkının geleneksel hamiyetperver-
liğini tüm insanlığa göstermeye çalışmış-
tır. Soğuk Savaşın bitmesiyle yeni bağım-
sızlığımı kazanan Orta Asya, Kafkaslar 
ve Balkanlardaki cumhuriyetler öncelikli 
hedef alanı olmuştur. Özellikle Ortadoğu 
ve Balkanlardaki bu durum bazıları tara-
fından Yeni-Osmanlıcılık olarak algılansa 
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da, aslında bu durum Türkiye’nin tarihî 
ve coğrafi çerçevesinde yeniden uzlaşma 
ve buluşma çabasıdır. Bu önceliğin çok 
basit bir nedeni vardır. Tarih, kültür, dil 
ve din gibi ortak paydalara sahip olduğu 
bu yeni bağımsızlığını kazanan ülkelere 
Türkiye’den daha uygun, Batı dünyası ile 
onları buluşturacak, tecrübelerini payla-
şacak başka bir aktör yoktur. Türkiye’nin 
uzun süredir Batı dünyasıyla ilişkilerin-
de ve kendi kalkınma sürecinde edindiği 
tecrübeleri kolayca bu partner ülkelere 
aktarabilme kabiliyeti belirleyici bir faktör 
olmuştur. Daha sonraki dönemde Ortado-
ğu ve Afrika yeni hedef alanı olmuş, buna 
Latin Amerika ve Pasifik bölgesi de ekle-
nerek çok geniş bir coğrafyaya Türkiye’nin 
kalkınma yardımları ulaşmıştır. 

Buradan şu önemli hatırlatmayı da yap-
makta fayda var; ülkelerin sınırlarını 
coğrafi, fiziki sınırların ötesinde kültürel 
sınırların belirlediğini, Türkiye’nin kal-
kınma yardımlarındaki bu coğrafi genişle-
mesi çok güzel bir şekilde göstermektedir. 
Türkiye sürekli barış ve istikrarı sağlamak 
amacıyla 5 kıtada 140’ın üzerindeki ülkede 
kalkınma merkezli işbirliği çalışmalarını 
yoğun bir şekilde sürdürmektedir. 

Sözlerime son verirken ORSAM başta ol-
mak üzere bana bu fırsatı veren, bu etkin-
liğin düzenleyicilerine teşekkür ediyorum. 
Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyo-
rum.
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III. PANEL SUNUMLARI 
PANEL 1: İNSANİ GÜÇ DİPLOMASİSİ

Benden önceki konuşmacının Türkiye’den 
orta güç diye bahsetmesi ben de bu kav-
ramdan bahsedeceğim için güzel bir 
tesadüf oldu. Japonya’nın orta güç stra-
tejisini destekleyen biri olarak Japonya 
Büyükelçisi’nin huzurunda kendimi ol-
dukça gergin hissetsem de hakkında ko-
nuşmak üzere davet edildiğimi için bu 
konu hakkında konuşmalıyım. Buraya 
hakkında konuşmak üzere davet edildi-
ğim için bu konu hakkında konuşmak 
durumdayım. Şunu açıklığa kavuşturmak 
isterim ki “bir orta güç olarak Japonya” ile 
“Japonya’nın orta güç stratejisi” aynı şey 
değildir ve ben ilk argümanı savunmuyo-
rum. Benim yaptığım stratejik bir argü-
mandır ve zaten Japonya’nın ekonomisine 
ve daha birçok özelliğine baktığımızda bir 
orta güçten daha büyük olduğunu görür-
sünüz. Japonya’nın kaynaklarını yönlen-
dirmesi gereken stratejik kavram tabiri 
caizse bir “orta güç stratejisi” olmalıdır. 
Umarım sunumumun sonunda, bundan 
neyin kastedildiğini doğal olarak anlamış 
olacaksınız.

Günümüzde, nerede yapılırsa yapılsın dış 
politikayı konu alan uluslararası toplan-
tılarda eğer Donald Trump’ın bahsi geç-
mezse o toplantı tam değildir. İşte bu yüz-
den ben de kendisinden bahsedeceğim. 
Bu, aslında riskli bir görevdir; çünkü ge-
lecek yıllarda hatalı çıkma ihtimalimiz bu-

lunmaktadır. Bu konu hakkında konuşma-
ya gönüllü olan biri olarak kendimi aslında 
bir kurban gibi hissediyorum. Her neyse, 
bu sunumun başlığı: “Trump Başkanlı-
ğında Doğu Asya Düzeni ve Japonya’nın 
Rolü”dür.

Bu konu hakkında konuşmadan önce Tür-
kiye ile Japonya’yı stratejik konumunu 
kapsamlı bir şekilde karşılaştırmak isti-
yorum. Türkiye üstünde uzmanlaşmamış 
olsam da Türkiye ile Japonya’nın strate-
jik konumlarının birbirine çok benzediği 
görüyorum. Japonya, Uzakdoğu ülkesi 
olmasına rağmen aynı zamanda baktığı-
nız tarafa bağlı olarak Uzak Batı ülkesi 
olarak da nitelendirilebilir. Bizim için Batı 
hep Avrupa güçleri olmuştur. Ama günü-
müzde ve özellikle gelecek yıllarda Çin’in 
Japonya’nın batısındaki en önemli ülke ha-
line gelerek Avrupa güçlerinin yerine ge-
çeceğini düşünüyorum. Bizim için doğu, 
Pasifik Okyanusu’nun öteki yakasında 
bulunan Amerika Birleşik Devletleri’dir. 
Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin Uzak 
Doğu bölgesinde bulunan bir ülke olduğu 
ve batınızda ABD ile Avrupa’nın olduğu 
düşünülebilir. Aynı zamanda Türkiye’nin 
Uzak Batıda olduğu ve doğunuzda Or-
tadoğu ile Uzakdoğu Asya’nın yer aldığı 
söylenebilir. Türkiye ve Japonya’nın bu 
şekilde iki stratejik bölge arasında konum-
landırılması ikisini bir anlamda benzer 

1. Yoshihide Soeya
(Keio Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)

Trump Başkanlığında Doğu Asya Düzeni ve Japonya’nın Rolü
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yapmaktadır ki, Trump’ın başkan olduğu 
ABD’nin yeni bir döneme girdiği koşullar-
da bu özelikle önemlidir. Başka bir şekilde 
ifade edersek, orta güç kavramı değişken 
jeopolitik ve stratejik konumlar açısından 
farklı şeyler ifade edebilir. Stratejik olarak 
baktığımızda biz tam ortada sayılabilir-
ken, yapısal unsurlar jeopolitik gerçekleri 
etkilemektedir. Ve bence orta güç kavramı 
bu varsayımlar çerçevesinde anlaşılabilir. 
Stratejik konumlandırma, Trump başkan-
lığındaki ABD’nin dış politikası için daha 
önemli ve belirgin bir hale gelecektir.

Başkan Trump’a gelince ise birkaç un-
surdan bahsetmeme izin verin. ABD’deki 
değişimin temelini Trump’ın “Önce Ame-
rika” ilkesinden aldığını düşünüyorum. 
ABD eskiden de her zaman “Önce Ame-
rika” ilkesiyle hareket etmekteydi. Ancak 
Trump başkanlığında farklı olan şey, bu 
ilkenin Trump’ın kendisine, içe doğru yö-
nelen bir güç olacak olmasıdır. Elbette ki 
Trump kilit bir rol oynamaya devam ede-
cek ve kendisi bu içe doğru yönelmenin 
toplanacağı merkezcil bir kuvvet olacak-
tır. Eğer durum dediğim gibiyse, ABD her 
şeyden önce ülke içinde birçok zorlukla 
karşılaşmaya devam edecektir. Trump, 
ABD’nin içindeki bölünmenin bir kaynağı 
olmuştur ve Başkan Trump’ın Amerikan 
toplumu, hatta politikayı oluşturan ku-
rumlardaki bu etkisi değişmeyebilir. Bu 
nedenle, hazırlıklı bulunmamız gereken 
çok fazla belirsizlik ve öngörülemez unsur 
vardır.

Ama ileride mutlaka karşılaşacağımızı dü-
şündüğüm durum küresel siyasetin artan 
bölgeselleşmesidir. Bir diğer deyişle, her 
bölge kendisi ve küresel siyasetin değişen 
doğasındaki rolünü daha bağımsız bir şe-
kilde konuşacaktır, ki artık küresel siyaset-
te tek bir ideoloji ya da örgütleme ilkesi 
bulunmamaktadır. Liberal enternasyona-
lizm, ABD’nin, Avrupa’nın ve ileri demok-
rasilerin önemli rol oynadığı savaş sonrası 
uluslararası düzenin oluşumunda evrensel 
bir örgütleme ilkesi görevini görmekteydi. 
Ben bu eğilimin tersine çevrilebileceğini 
ya da en azından daha karmaşık bir hale 

gelebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden 
her bölge kendi dinamiklerini oluşturma-
ya başlayacaktır. Bu koşullar altında da 
sözde büyük güçler olan Rusya, Çin ve bir 
dereceye kadar bir çeşit grup-aktör olarak 
AB, bölgesel politikalarının dinamizmi 
açısından önemli bir rol oynar hale gele-
cektir. Rusya’nın daha önemli olacağından 
eminim. Öte yandan, Doğu Asya’da Çin 
oldukça önemli bir yer teşkil edecektir.

Şu ana kadar bahsettiklerim, bugün üs-
tünde duracağım Doğu Asya, Japonya ve 
Trump konularının ön hazırlığı niteliğin-
deydi. ABD-Çin ilişkilerinin Doğu Asya 
bölgesi için kritik bir önem taşımaya de-
vam edeceği konusunda sanırım herkes 
hemfikirdir. Bu durumu göz önünde bu-
lundurursak, benim endişelendiğim asıl 
konu Xi Jingping’in bir süredir üstünde 
durduğu Çin’in yeni tip büyük güç ilişkileri 
kavramıdır.

Oldukça karışık olan bu konuyu basitleşti-
rerek anlatmak istiyorum. Yeni tip büyük 
güç ilişkileri kavramının Çin için anlamı 
şudur: ABD, Asya’daki etkinliğine son ver-
meli ve Asya Çin tarafından yönetilmeli-
dir. Eğer ABD, Asya’dan çekilmeye gönül-
lü olursa, Çin de ABD ile barış ve refah 
içinde yaşamaya hazırdır. ABD Çin’in As-
ya’daki amaçlarına karşı burnunu bölge-
nin politikasına sokmadığı sürece, Çin’in 
ne küresel olarak ne de Pasifik bölgesinde 
ABD ile stratejik bir çatışmaya niyeti yok-
tur. Çinliler kimseyi tehdit etmediklerini 
iddia ediyorlar; ben kendi söylediklerine 
inandıklarını da düşünüyorum. Ancak bu 
durumda, Çin’in Asya’daki komşuları için 
temel bir sorun ortaya çıkıyor: Kendine 
has Çin özellikleri taşıyan ve giderek artan 
Çin tek-taraflılığıyla nasıl başa çıkılmalı-
dır? Bir diğer soru ise: Trump önderliğin-
deki ABD’nin “önce Amerika” ilkesiyle ve 
dış politikasındaki iç eğilimleriyle beraber 
Çin’in tek-taraflılığına karşı nasıl bir tepki 
vereceğidir. 

Güney Çin Denizi’nin bu çerçevede ko-
nuşmamız gereken bir örnek olduğunu 
düşünüyorum. Çin’in yükselişte olduğu 
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bu dönemde Çin’in davranışları tipik bir 
tek-taraflılık belirtileridir. Çin seyrüsefer 
serbestisine zarar verecek bir harekette 
bulunmayacağını ilan etti ve bu sözüne 
sadık kalacağına inanıyorum. Ancak Gü-
ney Çin Denizi’ndeki iddialarından vaz-
geçeceklerini hiç sanmıyorum. Japonya’da 
karşılaştığım Çinli bir uzmana göre Çin’in 
adaların etrafındaki denizleri doldura-
rak yaptığı toprak kazanımları aslında 
2012’den beri süregelen Çin hükümeti-
nin uzun vadeli planının bir sonucuydu. 
Bu planın 2020 yılında tamamlanmasını 
beklediklerini söyledi. Çinliler aradaki se-
kiz yılda fait accompli (oldubitti) durumu 
yaratmaya devam edecek ki, bu durum 
onlara göre kendilerine ait adaları kont-
rol etmek anlamına gelmektedir. Gelecek 
yıllarda Çin’in bu davranışı değişmeyecek 
gibi duruyor ve ABD’nin bu durum karşı-
sında nasıl davranacağı ise kritik bir önem 
taşıyor. Eğer Çin ilgili ülkelerle soruna yol 
açmadan planlarına ve seyrüsefer serbes-
tisi ilkelerini uygulamaya devam ederse, 
Trump Çin’in Asya’daki hareketlerine tep-
ki göstermeyebilir. 

Doğu Çin Denizi sorunu ise Senkaku Ada-
larını içermesinden dolayı bizim için daha 
zor bir konu. Japonya 120 yılı aşkın bir sü-
redir, Okinawa Adalarının ABD’nin kont-
rolü altında olduğu dönem dışında, Sen-
kaku Adalarını kontrol etmektedir. Ancak, 
Çin bu adaların antik çağlardan, yani 2 bin 
yıl öncesinden beri kendilerinin olduğunu 
iddia etmektedir. Çin’in bu konudaki tavrı 
da asla değişmeyecektir. Doğal olarak da 
sorun devam edecektir. Bu yüzden, ABD-
Japonya ittifakının güvenirliği burada 
kritik bir konudur. İttifak sadece Japonya 
için değil, aynı zamanda Trump başkanlı-
ğındaki ABD için bile önemli olduğundan 
dolayı ittifakın gelecekte de güçlü kalaca-
ğından eminim. Ancak bu ilişkinin bazı 
yönleri sarsılabilir. Japonya için Senkaku 
Adalarının savunulması Trump başkanlığı 
altında bu ittifakın idare edilebilmesindeki 
kritik konulardan biridir.

ABD ile ittifak önemli olmakla birlikte, bu 
gibi durumlarda orta güç stratejisi ve Japon 

insani politikasıyla ilgili argümanlar dev-
reye giriyor. ABD-Japonya ittifakı bir çapa 
olarak önemlidir. Bu argümanın çerçeve-
sinde savunulan şey, Japonya’nın diploma-
tik kaynaklarını, işbirliğine dayalı güvenlik 
ilişkileri geliştirdiği Doğu Asya ülkelerine 
daha bariz bir şekilde yatırmasıdır. Çin ta-
bii ki bu hareketi ülkelerin kendine karşı 
birlik olduğu şeklinde yorumlayacaktır. 
Ancak ben bunun doğru olmadığını savu-
nuyorum ve işte burada orta güç stratejisi 
kavramı önem kazanmaktadır. Orta güçler 
için Çin gibi büyük bir güce karşı güç po-
litikaları uygulamaları söz konusu değildir. 
Japonya’nın Doğu Asya politikası da bu 
hatlar üzerinden kavramsallaştırılmalıdır. 
Bu anlamlıdır, çünkü Japonya zaten Doğu 
Asya ülkelerine karşı, kapasite geliştirme 
ve insani güvenlik gibi politikaları ajanda-
sında bulunduran bir dış siyaset izlemek-
tedir. Kapasite geliştirme, insani güvenlik 
çalışmaları ve bulaşıcı hastalıkların da 
dâhil olduğu insani yardımlar Japonya’nın 
Doğu Asya ve özellikle Güney Doğu Asya 
politikalarında büyük kaynakların harcan-
dığı önceliklerden birkaçıdır.

Başbakan Obuchi 1990’ların sonuna doğ-
ru insani güvenliği Japon siyasetinin mer-
kezine yerleştirmeye başlamıştı. O yıllarda 
Japonya’nın Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi’nde daimi üye olma isteği de 
Japonya’nın insani güvenlik politikalarına 
yönelimini gerekli hale getirmişti. Baş-
bakan Obuchi, maalesef vefat etti. Baş-
bakan Mori, 2000 yılında BM Milenyum 
Zirve Toplantısına katıldı. Burada insani 
güvenlik politikasının Japonya’nın ulus-
lararası ilişkilere katılımında çekirdek bir 
öneme sahip olduğundan ve Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nde daimi üye 
olma isteğinde ne kadar haklı olduğun-
dan bahsetti. Madalyonun diğer tarafı ise 
Japonya’nın P5’ten biraz daha alt statüyü, 
veto hakkına sahip olmayan kalıcı bir üye 
olmayı kabul etmek durumunda olma-
sıdır. Böyle bir statüyü kabul etmek P5 
ülkelerinden olan Fransa ve İngiltere’den 
bile daha alt bir statünün kabul edilmesi 
anlamına gelmektedir.
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Sonuç olarak, benim açımdan Japon dip-
lomasisi için önemli olan yukarıda bah-
settiğim politika alanlarının Çin tehdit 
algısından uzak bir şekilde yürütülmesi-
dir. Çünkü bu politikalar aslında “orta güç 
stratejisinin” alanındadır ve Çin tehdidi ile 
hiçbir alakaları yoktur. Artık Doğu Asya 
düzenini kendi aramızda konuşup inşa 
etmemizin zamanı gelmiştir. Bu, Doğu 
Asya’da işbirliğinin gelişimi için kritik bir 
stratejik kavramdır ve bu kavramı insani 
alanların yanı sıra yumuşak güvenlik içe-
risinde uygulamaya koymak ilk aşamada 
çok akla yatkındır. Prof. Tanaka’nın sunu-
munda da açıkça ortaya koyulduğu gibi 
Japonya’nın gücünü sarf etmekte olduğu 
yer işte budur.

Türkiye, gelecekte orta güç stratejisinin 
alanını tıpkı benden önceki konuşmacı-
nın söylediği gibi genişletmek istiyorsa, 
orta güç gündeminin yerel değil küresel 
olduğunu fark etmelidir; çünkü evrensel 
sorunlarla uğraşmaktadır. Eğer Türkiye 
Doğu Asya’ya gelip insani güvenlik ve in-
sani yardım alanlarında Japonya ile bir-
likte çalışırsa, bütün Doğu Asya halkları-
nın üzerinde, Japon insanını da içerecek 
şekilde, büyük bir intiba bırakacaktır ve 
Türkiye’nin gelecek yıllar için Japonya’nın 
gerçek bir ortağı olduğunu gösterecektir. 

Çok teşekkür ederim.
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2. Özgür Özdamar
(Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Bu harika programı düzenlediğiniz ve beni 
davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. 
ORSAM Türk dış politikasını ana hatla-
rıyla anlatmamı istedi. Adım Özgür Öz-
damar ve Bilkent Üniversitesi’nde Ulusla-
rarası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi 
olarak çalışıyorum. Daha önce de TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde 
çalışmıştım ve önceki üniversitemde ol-
duğum için çok mutluyum, burada olmak 
her zaman için çok güzel bir duygu.

Sunumumun konusu “Türkiye’nin 
Dış Politikası: Bir Orta Ölçekli Gücün 
Mücadelesi”dir. Türk Ulusal Bilim Kuru-
mu TÜBİTAK’ın desteklediği bu proje 
2012 ve 2015 yılları arasında yürütüldü. 
Benim bu projedeki görevim, Türkiye’nin 
dış politikadaki mevcut ve değişen rolleri-
ni anlatmak için bir siyaset bilimi kuram-
sal yaklaşımı olan rol teorisini kullanmak-
tı.

Proje kapsamında şunları sorguladım: 
Türk dış politika yapıcılarının en sık kul-
landığı Türk dış politika rolleri nelerdir? 
Zamanla bu rollerde bir değişiklik oluyor 
mu? Liderlerin, seçkin kişilerin ve halkın 
bu rollere karşı tutumu nasıldır? Bu roller-
le ilgili herhangi bir anlaşmazlık, anlaşma 
veya rekabet var mı? Halk liderlerin rol 
anlayışlarını destekliyor mu?

Öncelikle konuyu liderlik odaklı bir ba-
kış açısıyla ele aldım ve 1997’den bu yana 
Türkiye’nin dış politikasıyla ilgili en üst 
karar mercilerini inceledim. Bunlar eski 
Dışişleri Bakanı İsmail Cem, eski Dışişleri 
Bakanı Abdullah Gül, yine eski Dışişleri 
Bakanı Ali Babacan, hem Dışişleri Baka-
nı hem Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 
2003’ten 2014’e kadar Başbakan olan Re-
cep Tayyip Erdoğan’dır. 

Peki bu Türk liderlerin hepsinin de kullan-
dığı en başat dış politika rolleri nelerdir? 
Türk dış politika yapıcılarının en çok sö-
zünü ettiği üç rol bulunmaktadır. (1) Küre-
sel barış ve istikrarın koruyucusu, (2) tüm 
dünyada iyi vatandaşlık rolü olarak kabul 
edilen küresel sistem işbirlikçisi ve (3) böl-
gesel ilişkileri siyasi ve ekonomik açıdan 
kolaylaştıran bölgesel alt sistem işbirlikçisi 
ve bölgesel aktör. Araştırma, bunların yanı 
sıra başka bir rolün varlığını da gösterdi: 
etkin bağımsız rol, ki bu Türk dış politika-
sının değişen niteliğini, diğer bir deyişle 
Türkiye’nin son 10 yıldır daha etkin, ba-
ğımsız ve özerk bir dış politika yürütmeye 
çalıştığını göstermektedir. Son olarak da, 
daha önce hiç görmediğimiz ve son beş 
yılda boy gösteren başka bir rol ortaya çık-
tı. Türkiye özellikle Arap başkaldırılarıyla 
ve insanlık krizleriyle çevrili bir ülke oldu-
ğundan kendini mazlumların koruyucusu 
ve (iç savaş, devrim ve darbe gibi sebepler-
le) büyük baskı altında olanların koruyu-
cusu olarak tanımlamaktadır. 

Araştırmanın sonucu şunu göstermiştir ki, 
Türk dış politikasında dış politika kavram-
sallaştırmasının farklı alt yapıları, farklı alt 
yapılardan gelen farklı liderler tarafından 
ortak bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 
Bu roller ‘barış ve istikrarın koruyucusu’, 
‘küresel sistem işbirlikçisi’ ve ‘bölgesel alt 
sistem işbirlikçisidir’. Bu roller Japonya’nın 
da oldukça aşina olduğu tipik iyi vatandaş-
lık ve orta güç rolleridir. 

Liderlerin ardından seçkin kişileri incele-
dim ve Türkiye’nin her yerinden dış poli-
tikayla ilgilenen elli elit kişiyle görüştüm. 
Ülkenin doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyi 
olmak üzere her yerinde görüşmeler yap-
tım. Görüştüğüm kişiler arasında bürok-
ratlar, siyasetçiler, iş insanları ve kurum-
ları, basın, akademisyenler, sendikalar ve 
sivil toplum vardı. Peki, ülkenin seçkin 

Türkiye’nin Dış Politikası: Bir Orta Ölçekli Gücün Mücadelesi
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kesimi Türk dış politikası hakkında ne dü-
şünüyor? Türk seçkin kişiler bölgesel ve 
küresel alanda Türkiye’nin şu gibi rolleri 
üstlenmesi gerektiğini düşünüyorlar. Si-
yasi ve ideolojik alt yapısı ne olursa olsun 
birçok kişi tarafından dile getirilen ilk rol 
bir bölge gücü olarak Türkiye rolüdür, ki 
bu rol Türkiye’nin kendini çevreleyen her 
bölgede önemli bir bölgesel rol üstlenme-
si gerektiğini savunan ve oldukça barışçıl 
olarak tanımlanabilecek bir roldür. Bölge-
sel güç ile bölgesel lider arasında bir fark 
vardır. Türk elitleri aslında daha önce de 
tanımlandığı gibi nispeten daha yumuşak 
güç odaklı bir bölgesel güç rolüne eğilim 
göstermektedirler. Türkiye’nin dünya-
daki kültürler ve medeniyetler arasında 
bir köprü görevi görmesi anlamına gelen 
köprü ülke fikri elitler tarafından çokça 
dile getirildi. Ayrıca birçok elit Türkiye’nin 
ileri ekonomik ve siyasi sistemiyle bir mo-
del ülke hâline gelmesi gerektiğini belirt-
ti. Aslında hakkında konuşabileceğimiz 
birçok farklı konu var, fakat kısıtlı zaman 
sebebiyle bir sonraki konuya geçeceğim. 
Genel olarak elitler Türkiye için çok iddialı 
küresel roller yerine bölgesel ve yerel rol-
leri öngörüyor. Seçkinlerin önerdiği roller 
arasında medeniyetler ve dünyanın farklı 
bölgeleri arasında bir köprü, bölgesel güç, 
bölgede önemli bir kolaylaştırıcı, yumuşak 
güç ülke modeli, bölgesel işbirlikçi ve ara-
bulucu rolleri bulunuyor. 

Önemli olan nokta ise Türkiye’de yurt 
içinde dış politika rolleri hakkında bir 
tartışmanın süregelmesidir ve dış politika 
herkesin üzerinde yüzde yüz anlaştığı bir 
konu değildir. Bu konuda yurt içinde pek 
çok tartışma bulunmaktadır ve en büyük 
anlaşmazlık, Türkiye’nin daha iddialı rol-
lere bürünmesi mi, yoksa yumuşak güç, 
diplomasinin gücü ve ekonomik girişimle-
ri öne çıkaran ılımlı rolleri muhafaza et-
mesi mi gerektiğiyle alakalıdır. 

Projemin üçüncü aşamasında kamuoyunu 
araştırdım ve Türk halkının Türkiye’nin 
dünyadaki rolüyle ilgili tutumunu öğren-
meye çalıştım. Ayrıca onlara oldukça genel 

dış politika soruları sordum. Bu iyi bir an-
ket şirketi tarafından yapılan ve güvenilir 
sonuçları olan örnek bir araştırmadır. Ni-
san 2014’te yapılan bu araştırma 2017’de 
yeniden yapılacak, böylece 2014 ve 2017 
arasındaki değişiklikleri de görebileceğiz. 
Sonuçlar neyi gösteriyor? Öncelikle Türk 
halkı kendileri için en önemli konunun dış 
politika olmadığını düşünüyor. Sonuçlara 
baktığımızda onlar için en büyük prob-
lemler ekonomi ve işsizlik.

Araştırma anketlerde görülen tek dış po-
litika sorunu sekizinci sırada yer alan Su-
riye sorunu. Halkın yalnızca %6’lık kısmı 
dış politikayı bir sorun olarak görüyor. 
Bu son derece gerçekçi bir tablo. Aslında 
dünyanın herhangi bir yerinde kamuoyu 
dış politikayla pek de ilgilenmez. Ulusla-
rarası kuruluşlar, BM ve bir noktaya kadar 
NATO’ya karşı hâlâ olumlu bir tutum ser-
gileniyor. Bir de farklı ülkelere karşı sergi-
lenen tutum konusu var ki bu buradaki ko-
nuklarımızın ilgisini çekebilir. Türkiye’de 
(2014 itibariyle) en popüler olan ülkeler 
Almanya, Suudi Arabistan ve Japonya’dır. 
Japonya Türk halkı için popüler olan ülke-
ler arasında üçüncü sırada yer alıyor. Sanı-
rım bunu Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı 
sonrası dış politikasının bir başarısı olarak 
kabul edebiliriz. İlginç olan bir nokta ise 
Japonya’nın aynı zamanda Türkiye’de en 
az bilinen ülke olması, çünkü cevapla-
ra baktığımızda Japonya ile ilgili birçok 
olumlu cevap olduğunu görüyoruz, fakat 
halkın %20’si Japonya ile ilgili bir fikrinin 
olmadığını belirtti. Bu da Japon halkı ve 
Türk halkı arasındaki ilişkinin artırılma-
sının gerekliliğini gösteriyor. Fakat, genel 
olarak, Türk halkı Japonya’yı dünya siyase-
tinde dostane bir güç olarak görüyor.

Türk dış politikası rolleriyle ilgili olarak 
halka onlara göre hangi rollerin önemli 
olduğunu ve Türkiye’nin nasıl bir yol iz-
lemesi gerektiğini sordum. Aldığım sonuç 
da karar mercilerinin seçtiği rollerine ben-
ziyor: ‘Barış ve istikrarın koruyucusu’ rolü 
ilk sırada yer alıyor ve herkes bu rolü se-
viyor. Halk yüksek statü, yükselen bir güç 
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olarak Türkiye ve etrafındakiler için model 
bir ülke rollerini seviyor. Bir de Japon dış 
politikasına çok benzeyen ‘iyi komşu’ ve 
‘ekonomiyi geliştirici’ rolleri var. Bunlar 
Türk halkı tarafından en çok kabul gören 
roller.

Halkın en uygun görmediği rol ise yalnız-
cılık (izolasyon). Türk halkı Türkiye’nin 
içine kapanık bir güç olmaması gerektiğini 
düşünüyor. Anket sonuçları halkın genel 
olarak barış yanlısı, müdahaleci olmayan, 
dostane komşu rolleri onayladığını göste-
riyor. Bununla birlikte, Türkiye’ye yüksek 
statülü bir rolü de uygun görüyorlar. Bura-
dan çıkarabileceğimiz sonuç ise halkın an-
laşmazlık ve ihtilafları olan bir ülke değil; 
önemli ve yumuşak güç sahibi olarak etkili 
bir Türkiye görmek istiyor olduğudur.

Sonuç olarak, liderlik seviyesinde Türk 
liderler Türkiye’nin konumunun küresel; 

ama aynı zamanda bölgesel odaklı barış ve 
istikrar yanlısı olduğunu belirtiyor. Özel-
likle son yıllarda Türk dış politikasında ya-
kın bölgelere ve bu bölgelere odaklanma 
ihtiyacına oldukça önem veriliyor. Elitler 
seviyesinde de benzer roller görülüyor, fa-
kat hem hükumet hem de muhalefet elit-
leri Türkiye’nin bölgesel güç rolünü ön-
gören daha geleneksel rollere bürünmesi 
gerektiğini belirtiyor. Kamuoyuna gelince, 
Türk halkı genellikle barışçıl, müdahaleci 
olmayan, dostane komşu rollerini destek-
liyor; fakat aynı zamanda Türkiye’nin çok 
fazla soruna girmeden daha fazla statüye 
sahip olmasını da istiyor. Dolayısıyla, sta-
tünün beraberinde getirdiği risklerin ne-
lere sebep olacağını düşünmek önemlidir 
ve bu da Türkiye’nin kendi başına çözüme 
kavuşturması gereken bir konudur. Daha 
yüksek bir statü beraberinde askerî ça-
tışma getiriyorsa, tahminimce halk bunu 
onaylamayacaktır.
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Değerli Konuklar, TOBB ve ORSAM’a bu 
önemli konferans için teşekkür ediyorum. 
Türk dış politikasında uyuşmazlık çözümü 
ve insani diplomasinin rolü hakkında ko-
nuşacağım. Büyükelçi Kulaklıkaya, son on 
yılda Türkiye’nin insani çabaları hakkında 
bütüncül bir tablo ortaya koydu. Bense 
Türkiye’nin son on yılda uyuşmazlık çö-
zümü alanındaki çabalarına yönelik bazı 
siyasi çıkarımlar ve değişikliklere değine-
ceğim.

Son iki gündür bir araştırma gezisi için 
Gaziantep’teydim. Gaziantep 300 binden 
fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapı-
yor. Kent, Suriyelilerin ve Türklerin enteg-
rasyonu ve birlikte yaşamalarının simgesi 
haline gelmiştir. Gaziantep sokaklarında 
çok fazla dilenci bulamazsınız; mülteciler 
iş bulabiliyor ve şehir ekonomisine olumlu 
katkıda bulunuyorlar. Bence bu zor şart-
lar altında kent, Türkiye’nin insani çaba-
larının iyi bir örneğidir. Daha önemlisi, 
bu bütüncül çaba içerisinde sivil toplum 
gerçekten stratejik bir rol oynadı. Kentteki 
sivil toplum her ay birçok alanda kapasite-
sini artırıyor, halkla temas halinde, gaze-
teler yayımlıyor, radyo yayını söz konusu, 
hatta Halep’e ve Suriye’nin diğer bölgele-
rine yayın yapıyorlar. Gaziantep’teki sivil 
toplum, Türkiye’nin insani diplomasisinin 
önemli bir dayanağıdır. Türk halkı ve sivil 
toplumu Suriyeliler için kendi başlarına 
girişimlerde bulunurken hem Türk yetki-
lilerle hem de Suriyeli göçmenler arasında 
etkili isimlerle birlikte çalışıyorlar. Her ne 
kadar Türk STK’ları ve sivil toplum örgüt-
leri yeni bir alan olsa da, Türk hükümeti 
ve TİKA, AFAD, Kızılay ve Türk Göçmen 
Derneği gibi organizasyonlar ile birlik-
te uyum içinde çalışıyorlar. Bu ortaklık, 
Türkiye’nin insani diplomasisi ve uyuş-
mazlık çözümü çabalarındaki başarısının 
bir tezahürüdür. Ayrıca Türkiye’nin Suriye 
ve Irak’taki insani krizlere yaklaşımının 
önemli boyutlarından bazılarını da özetli-

yor. Bu ortaklık hakkında daha sistematik 
bir şekilde düşünmemiz gerekmektedir.

Türkiye insani yardım alanında şüphe-
siz yüksek düzeyde bir katılıma ve geç-
mişe sahip. Türkiye yüzyıldan fazla bir 
süredir Balkanlar, Ortadoğu, Kafkaslar 
ve diğer kesimlerden göçmenlere ev sa-
hipliği yapıyor. Örneğin, Kızılay, Türkiye 
Cumhuriyeti’nden önce kuruldu (1868) 
ve Türk Kızılay’ı bu insani felaketlerin 
hepsinde önemli rol oynadı. O dönem de 
ulus-ötesi bir role sahip olan bu kuru-
mun temel amacı Osmanlı topraklarında 
yaşayan Müslümanlara yardım etmekti. 
İnsani müdahale ve insaniyetlik söylevi 
tarihine bakarsanız, Türkiye ve Osman-
lı İmparatorluğu için olumlu bir geçmişe 
sahip olmadığını düşünüyorum. 19. yüz-
yılın başlarından itibaren insani müdahale 
ve insaniyetlik söylemi, özellikle impara-
torluk sınırları içerisinde yaşayan Hristi-
yanları “kurtarma” misyonu için Osmanlı 
İmparatorluğu’nun dağılmasını meşrulaş-
tırmak amacıyla kullanılmıştı. Dolayısıyla, 
insani değerler ve insani müdahale söy-
lemlerini duyduğumuzda, bunların tarih-
sel mirası bize biraz şüpheli bir geçmişe 
sahip olduğunu söylüyor. “İnsaniyetlik” 
Osmanlı İmparatorluğu’nun Müslüman 
tebaasını kurtaramadı. Bu nedenle, Türk 
diplomasisinde bu geçmiş hakkında en 
azından bir fikrimiz olmalı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında, 
Türkiye’nin insani faaliyetleri belli ölçüde 
devam etti. Fakat ilk defa merkezî bir konu 
haline gelmesi Sovyetler Birliği’nin dağıl-
masından sonra Türk cumhuriyetlerinin 
bağımsızlıklarına kavuşmalarıyla geldi. 
Türkiye, söz konusu ülkelerin devlet kapa-
sitelerini ve ekonomilerini geliştirmelerine 
yardımcı olmak için rol oynamaya çalıştı. 
TİKA 1990’lı yıllarda kuruldu ve Sovyet 
sonrası Türk cumhuriyetlerinde oldukça 
aktif olduğunu ispatladı. TİKA, o bölgede 
çok deneyim kazandı ve Türk cumhuriyet-

3. Talha Köse
(SETA Vakfı)

Türk Dış Politikasında Çatışma Çözümü
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lerinin devlet kurma ve kapasite geliştirme 
çabalarını artırma yönünde hizmetlerde 
bulunmaya devam etti. Türkiye’nin insani 
diplomasisi için çok önemli ve anlamlı bir 
rol oldu bu, ancak Türkiye bu rolü ve tec-
rübesini daha başka bölgelere yansıtama-
dı. 1990’lı yıllarda Türk insani diplomasisi-
nin önemli bir problemi, bu diplomasinin 
sivil kanadının zayıf oluşuydu. Bu ülkelere 
yardım eden önemli sivil toplum aktör-
leri neredeyse hiç yoktu. Çoğunlukla din 
konusuna odaklanmış bazı dinî STK’lar 
vardı, ancak faaliyetleri içerik ve kapsam 
açısından çok sınırlıydı.

AK Parti dönemine geldiğimizde insani 
diplomasi 2002’den başlayarak Türkiye’nin 
dış politikasının ana direği haline geldi. 
İnsani diplomasi açısından bu dönemi üçe 
bölmek mümkün: 2002-2005 (I), 2005-
2013 (II) ve son olarak 2013-günümüz 
(III). AK Parti yönetiminin daha önceki 
dönemlerinde asıl sorun, 11 Eylül son-
rası dönemle ilgili meselelerdi. Irak ve 
Afganistan’a askerî müdahaleyle her iki 
ülkede Amerikan işgali söz konusuydu. 
O dönemde, Türkiye’nin temel diploma-
si odağı AB entegrasyonuna yönelikti. 
Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyada 
güvenliğe yönelik ciddi zorluklar vardı ve 
Türkiye bu bağlamda kendini tehdit altın-
da hissetti. Sınırını kapatmak ve Irak’taki 
aktörlerle arasına mesafe koymak yerine 
Türkiye daha aktif rol almaya karar ver-
di. Irak’ın işgalden sonra Saddam dönemi 
Irak’ının artık devam etmeyeceği açıktı. 
Dolayısıyla, tamamen Bağdat’taki merkezî 
aktörlere odaklanmak yerine, Türkiye böl-
gedeki yerel aktörlerle olumlu ilişkiler ge-
liştirmeye karar verdi. Bu politika birkaç 
yıl sonrasında olumlu sonuçlar doğurdu. 
İlk yıllarında AK Parti yönetimi için ana 
mesele AB ile entegrasyondu. Irak’ta ve 
Afganistan’da istikrar Türkiye için önem 
arz ediyordu, ancak bu Türkiye’nin dış po-
litika gündeminin bir ana meselesi değildi.

TİKA ve diğer sivil toplum aktörleri ken-
dilerini sürdürmeye ve büyümeye devam 
ettiler, fakat gerçek değişim 2005’ten son-
ra geldi. Uyuşmazlık çözümü, insani dip-

lomasi, yumuşak güç ve ekonomik diplo-
masi, 2005 sonrası Türk dış politikasının 
temel direklerini oluşturdu. Türkiye, in-
sani kapasitesini artırmaya karar verdi ve 
bölgede bir yumuşak güç merkezi haline 
gelme ve ekonomik diplomasisini artırma-
ya yönelik çabalarda bulundu. Ekonomik 
bağların geliştirilmesi vasıtasıyla insani 
temasın artırılması, sivil toplum alanında 
örgütlerin ve insani kuruluşların destek-
lenmesi, TİKA gibi resmî kurumlara arka 
çıkılması ve genişletilmesi aynı politikanın 
unsurlarıydı. Küresel adaletsizlikler ve so-
runlar hakkında Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet 
Davutoğlu gibi siyasi liderlerin mesajları 
oldukça önemliydi ve İslam dünyasında 
birçok kişi tarafından takip edildi. Dolayı-
sıyla, Türkiye’yi merkezî bir güç, merkezî 
bir ülke haline getirme ve komşu bölgeler-
de ve diğer coğrafyalarda yaşanan tüm ça-
tışma ve sorunlara yapıcı bir şekilde dâhil 
olma fikri genel bir politika oldu. Bu yapıcı 
katılım, ekonomik diplomasiyle desteklen-
di. Aynı zamanda bölgede Selefi ideoloji-
nin ve başka aşırı siyasi görüşlerin yayıl-
ması gibi bazı güçlükler baş göstermişti. 
Türkiye’nin gelişen demokratikleşmesi, 
ekonomik kalkınmaya, bölge insanını güç-
lendirmeye ve pozitif değişim için daha 
fazla fırsat yaratmaya imkân tanıdı. Bu 
aşırı ideolojilere ve görüşlere karşı ılımlı 
görüşleri destekleyerek mücadele vermek 
aynı zamanda bir başka tutarlı politika idi.

Türkiye, bölgede düzen-kurucu bir aktör 
rolünü tercih etti. Türkiye’nin bölgedeki 
çatışmaların kaynaklarına getirdiği açık-
lama şu şekildeydi: Bölgedeki çatışmalarla 
uğraşan halklar psikolojik, politik, ideo-
lojik ve ekonomik olarak bölünmüşlerdir. 
Yabancılar tarafından uygulanan bu yapay 
bölünmeler nedeniyle kendi aralarındaki 
farklılıkları ve sorunları kendi başlarına 
çözecek kapasiteye sahip değillerdi. İlişki-
lerin gelişimi ve kendi aralarında olumlu 
bir bağ kurmalarına yardımcı olma dâhil 
olmak üzere bu aktörler arasındaki enteg-
rasyonu sağlama, ‘düzen kurucu bir aktör’ 
için öncelikli görevdi. Türkiye’nin amacı 
kesinlikle çok iddialıydı ve uzun vadeli 
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bağlılık gerektiriyordu. Türk politika yapı-
cıları, MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) 
bölgesi boyunca tüm etnik, mezhepsel, po-
litik ve ekonomik çatışmaların bir şekilde 
birbirine bağlı olduğunu düşünüyorlardı. 
Bu zorlukların üstesinden gelmek için bü-
tüncül bir politika geliştirmeye çalıştılar. 
Haklarından mahrum edilmiş insanların 
güçlendirilmesi ve ekonomik büyümenin 
teşvik edilmesi önemli politika maddeleri 
olarak önerildi. “Arap Baharı”, MENA böl-
gesinde bazı olumlu bir değişiklik yapmayı 
kolaylaştıracak önemli bir dönüm noktası 
olarak görüldü. Türkiye, bölgedeki birçok 
yerel aktörle ekonomik ve siyasi bağlarını 
ilerletmeye, genişletmeye ve onlarla yatay 
etkileşimleri artırmaya çalıştı.

Peki, Türkiye bu dönemde ne yaptı? Barış 
inşasında büyük ölçekli bir yatırım yapıldı. 
Hem resmî kurumlar hem de sivil toplum 
örgütleri bu alandaki kapasitelerini artır-
dı. Türkiye bölgesel çatışmalarda önemli 
bir arabulucu haline geldi. Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika bölgesinde yaşanan tüm ça-
tışmalarda ve diğer coğrafyalarda (Afrika 
ve dünyanın diğer bölgelerinde) Türkiye 
önemli üçüncü taraf rolleri oynadı. Suriye 
ve Irak’ta, Lübnan’da, İran’la nükleer an-
laşmada, Irak’taki bazı kabileler arasında, 
Irak merkezî hükümeti ile Kürdistan Böl-
gesel Yönetimi arasında vb. tüm gergin-
liklerde Türkiye arabulucu rolü oynadı ve 
bu gerçekten Türkiye’nin kapasitesini ve 
diplomatik görünürlüğünü artırdı. Ayrıca, 
Türkiye kriz yönetiminde de kayda değer 
bir rol oynadı. Türkiye, isyancı mücade-
lelerini yatıştırmak için Irak, Suriye ve 
Filistin’de direniş gruplarını siyasi sürece 
dâhil etmeye çalıştı. Uluslararası kurum-
larda insani konuları ve politikaları gün-
deme getirmek için çaba sarf etti. Türkiye, 
bu alanlarda “herkes için güvenlik, herkes 
için barış”, “kapsayıcı güvenlik ve barış” 
söylemlerini vurgulayarak önemli liderlik 
rolleri de oynamaya çalıştı.

Suriye İç Savaşı ve söz konusu savaşın 
Irak’a yayılması, Türkiye’nin uyuşmazlık 
çözümü ve insani diplomasiye odaklanan 
yapıcı dış politikası için önemli bir dönüm 

noktası oldu. İnsani hedefleri noktasın-
da Türkiye asla geri adım atmadı, ancak 
daha acil bir mesele kendini gösterdi. Üç 
milyondan fazla Suriyeli ve yarım milyon-
dan fazla Iraklı Türkiye’ye sığındı. Türki-
ye, insani yardım alanındaki yatırımlarını 
artırmaya devam etti; ancak bu yatırımlar, 
kendi toprakları içindeki 3,5 milyondan 
fazla mültecinin temel ihtiyaçlarını karşı-
lamaya çalışmaktaydı. Dolayısıyla Suriye 
ve Irak’taki kriz Türkiye için önemli bir 
dönüm noktası oldu. Elbette ki güvenlik 
kaygıları Türk politikasında önem kazandı 
ve sadece yumuşak güç ve zorlayıcı olma-
yan araçlara yatırım yapmak bu dönemde 
bölgede tutarlı bir dış politika izlemek için 
yetersiz kaldı. Zorlayıcı olmayan araçlara 
ek olarak Türkiye, askerî kapasitesine ya-
tırım yaptı ve bölgedeki terör örgütleriyle 
mücadele için zorlayıcı araçlarını genişlet-
ti.

Uyuşmazlık çözümü ve insani diploma-
side Türkiye’nin avantajları ve dezavan-
tajlarına kısaca değinerek sözlerime son 
vermek isterim. Türkiye’nin en önemli 
sorunlarından biri, hırslı bir şekilde yapı-
cı yöntemlerle tüm bölgeyi dönüştürmeyi 
hedeflemiş olmasıdır. Bu yapıcı dönüşüm 
için diğer bölgesel ya da küresel aktörlerin 
desteği olmadan bu amaca ulaşmak çok 
zordu. Bir diğer şey ise 2002-2013 yılları 
arasında Türkiye’deki ekonomik patlama 
ülkenin insani politikalarını kolaylaştırdı. 
Ekonomik gelişimin yavaşlamasıyla birlik-
te, Türkiye bu masraflı insani gündemini 
sürdürme noktasında bazı finansal zorluk-
larla karşılaşabilir. Ayrıca 3,5 milyondan 
fazla Suriyeli ve Iraklı göçmen ağırlama-
nın maliyeti hali hazırda bazı Türk vatan-
daşları tarafından eleştirilen bir ekonomik 
yük haline geldi. 

Türkiye, insani yardım çabalarını kolaylaş-
tırmaya devam edebilecek bazı avantajlara 
sahip. Sayın Kulaklıkaya’nın belirttiği gibi 
Türkiye, Afrika’da veya başka yerlerde sö-
mürge geçmişine sahip değil. Afrika’daki 
aktörlerin Türkiye’nin çabalarını çevrele-
yici yayılmacı politik ve ekonomik hedef-
ler olarak görmemeleri oldukça olumlu. 
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Türkiye, son on yılda insani yardım ça-
balarında çok deneyim kazandı. Örne-
ğin, yardım kuruluşları eğitim ve yiyecek 
yardımı konularında uzmanlaşmaktalar. 
Ayrıca, komşu ülkelerle olan tarihî bağları 
Türkiye’nin insani diplomasisini ve uyuş-
mazlık çözümü çabalarını kolaylaştıran 
önemli roller oynamakta. Sivil toplum 
aktörleri bölgeye kolayca uyum sağlaya-
bilmekte ve bölgesel aktörlerle çok iyi çalı-
şabilmekteler. Genel olarak, 2013 yılından 
bu yana Türkiye’nin insani faaliyetlerinin 
içeriği ve kapsamı düşüş göstermedi; an-

cak Suriye ve Irak’a daha çok yöneldi. Ja-
ponya veya AB gibi aktörlerle işbirliği, 
insani yardım faaliyetlerini olumlu şekil-
de etkileyebilir. Türkiye’nin acil güvenlik 
endişeleri, kısa vadede ülkenin bölgesel 
uyuşmazlık çözümü çabalarını sınırlayabi-
lir, ancak sürdürülebilir bir düzen ve barı-
şın Türkiye’nin bu bölgedeki yapıcı katkı-
ları olmaksızın kurulması oldukça zordur. 
Umarım dostlarımız ve müttefiklerimiz 
de, çabalarımızda bizleri desteklerler.

Teşekkür ederim.
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Çok teşekkür ederim. Öncelikle ORSAM’a, 
TOBB Üniversitesi’ne, Türkiye Dışişleri 
Bakanlığı’na ve Japon Büyükelçiliği’ne bu 
etkinliği düzenledikleri için teşekkür et-
mek istiyorum. Burada olmak benim için 
büyük bir zevktir. Aslında bir hafta önce 
Japonya’daydım. Japonya gerçekten güzel 
bir ülke. Japon misafirperverliğinden çok 
etkilendim. Bugün, Türkiye’nin insani dip-
lomasisini ve Türk insani diplomasi mode-
linde STK’ların rolünü anlatacağım. 

Kısaca konuşmamın ana hatlarını belirt-
meme izin verin. Öncelikle Türk modeli 
insani diplomasisinden kısaca bahset-
tikten sonra, Türk STK’larının geçmişi, 
Türkiye’nin barış inşası faaliyetlerinde 
devlet-STK ilişkileri, Türk STK’ların fa-
aliyetleri, bu STK’ların kilit özellikleri ile 
bunların sürdürebilirliklerinden ve son 
olarak da Türk modelinin sürdürülebilir-
liğinden bahsedeceğim.

Öncelikle insani diplomasinin ne olduğu-
nu açıklamama izin verin. Literatüre bak-
tığımızda insani diplomasisinin 89 tane 
tanımını bulursunuz. Ama bu kavram ilk 
olarak Uluslararası Kızıl Haç tarafından 
kullanılmıştır. Tanımları inceldiğinizde iki 
farklı fikir etrafında toplandığını görürsü-
nüz. Bunlar biri insani diplomasinin aktör-
leri olarak sadece devlet-dışı kuruluşlarının 
önemini vurgularken, diğeri hem devlet 
hem de sivil toplum kuruluşlarının rolünü 
vurgulamaktadırlar. Türk modeli dendiğin-
de de, eski Dışişleri Bakanı ve eski Başba-
kan Ahmet Davutoğlu’nun 2013’de yaptığı 
konuşmadan da işaret ettiği gibi, devlet, 
STK’lar ve iş dünyası vb. içeren çok taraflı 
yaklaşım vurgulanmaktadır; yani Türk mo-
delinde pek çok aktör yer almaktadır.

Türk STK’ları genellikle son 10-15 yıl 
içinde aktif olarak faaliyet göstermişler-
dir. Ancak bu kuruluşların uluslararası 
alanda ortaya çıkması 1980’lerdeki Afgan 

direnişi, Bosna ve Kosova savaşları, Çeçen 
savaşları ve Filistin sorunu gibi meselelere 
kadar gider. Yani bu kuruluşlar yeni orta-
ya çıkmamış olsa da, ama yaklaşık son 15 
yılda daha yapısallaşmış ve daha profesyo-
nelleşmişlerdir. Bu nedenle, uluslararası 
camiada daha fark edilir hale gelmişlerdir. 
Bu kuruluşların ortaya çıkmasındaki iç et-
ken 1980’de gerçekleşen askerî darbedir; 
zira darbeden sonra STK’ların etkin olma-
sı için daha fazla olanak ortaya çıkmıştır. 
Aynı zamanda, 1990 depremi, Türkiye’de 
STK sayılarının artmasında büyük bir et-
kendir. Bu dönemde Türkiye’de birçok 
STK kurulmuş ve zamanla faaliyetlerini 
Türkiye dışında da yürütmeye başlamıştır. 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süre-
cinin başlaması da sivil toplum aktörleri-
ne daha fazla alan açmıştır. Son on yılda 
Türkiye’de refah seviyesinin artmasıyla 
hayır faaliyetleri hızlanmıştır. Ayrıca, kü-
reselleşme de büyük bir rol oynamaktadır. 
İnsanlar Türkiye dışında neler olup bittiği-
nin daha fazla farkındadır. İnternetin rolü 
bu anlamda oldukça önemlidir. Bugün, 
internete girip tek bir tıklamayla kredi 
kartımızdan bağış yapabilirsiniz. Artık, 
mahallenizde ihtiyaç sahibi birini aramak 
yerine Myanmar’daki ya da Filistin’deki 
bir aileye maddi bağışta bulunabilirsiniz. 
Bunların yanı sıra Suriye krizi de önemli 
bir rol oynamıştır.

Türk modelindeki devlet-STK ilişkilerine 
göz attığımız zaman, devletin yüksek-se-
viye barış inşasında rol oynadığını görü-
yoruz; yani devletin rolü daha resmîdir. 
Türkiye devleti, resmî kalkınma yardımla-
rı alanında önemli faaliyetlere sahiptir ve 
dünyada en çok bağış yapan ülkeler ara-
sındadır. Türkiye, insani yardım ve arabu-
luculuk önerdiği gibi savunuculuk rolleri-
ni de üstlenmektedir. Örneğin, Türkiye’nin 
uluslararası platformda çoğu kez Somali’yi 
desteklediğini ve koruduğunu görüyoruz. 

4. Pınar Akpınar
(İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi)

Türk İnsani Diplomasisinde STK’ların Rolü
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Türkiye’nin alt-seviye barış-inşası faaliyet-
lerine baktığımızda ise STK’ların da rolü-
nün olduğunu görürüz. Türk STK’lar ol-
dukça aktif olmakla birlikte Türk yardım-
larının yalnızca %10’unu oluşturmaktadır, 
fakat rolleri giderek artmaktadır. STK’lar 
daha çok toplumsal tabana ait ögelere 
odaklanmaktadır. Devlet ile STK’lar ara-
sında artan bir etkileşim söz konusudur, 
ki bu yükselen güç Çin ve Hindistan’dan 
farklılık arz etmektedir. Bu ülkelerin in-
sani modellerinde STK’lar pek fazla rol 
oynamamaktadır. Çin insanı modelinde, 
belki bildiğiniz gibi STK’lar hemen hemen 
hiç rol oynamamaktadır. Hindistan mo-
delinde ise yurtdışına yardım gönderen 
çok az sayıda STK vardır. Ek olarak ulus-
lararası para transferi gibi birçok konuda 
STK’nın devlet içindeki rolü hakkında 
ciddi şüpheler bulunmaktadır. Dolayısıyla 
Hindistan’da STK’lar yurtdışı operasyon-
larında tam anlamıyla bağımsız değildir. 
Ama Türk modelinde devletin kendisi 
STK’ları desteklemektedir, çünkü devle-
tin ulaşmasının olanak olmadığı alanlarda 
STK’lar daha esnek olabilmekte ve devle-
tin ulaşama kapasitesinin olmadığı yerlere 
ulaşabilmektedir. STK’lar ve devlet arasın-
da işbirliği giderek artmaktadır.

Türkiye’deki STK’ların faaliyet alanları-
na baktığımızda odaklandıkları üç ana 
noktayı görmekteyiz: acil durum ve tıbbi 
yardım, altyapı inşası ve sosyal ve insani 
sermayeye yatırım.

Acil durum ve tıbbi yardım krizlerin ilk 
aşaması için gereklidir. Örneğin bir afet 
anında arama ve kurtarma operasyonları, 
tıbbi yardım, gıda ve kıyafetin temin edil-
mesi acil durum yardımlarının bir parçası-
dır. Bu faaliyetler aynı zamanda görünür-
lüğü de arttırmaktadır. Herhangi bir kriz 
en çok ilk günlerde medyada yer alır, bu 
yüzden ilk acil yardımlar aynı zamanda 
tanıtım açısından da önemli bir rol oynar.

Altyapı inşası temel olarak ara dönem ope-
rasyonlarından oluşmaktadır. Kalkınma 
bu aşamada önemli bir rol oynamaktadır. 
Araştırmamızı yaparken görüştüğümüz 
STK’ların büyük çoğunluğu Türkiye’nin 

resmî politikasını, yani barış için kalkın-
manın gerekli olduğu görüşünü vurguladı. 
Türkiye’nin resmî kalkınma yardımlarını 
incelediğimiz zaman inşaat faaliyetlerinin 
önemli bir rol oynadığını görürüz. Bu aynı 
zamanda Türkiye’nin yurtiçi kalkınma mo-
deliyle de aynı doğrultudadır. Altyapı inşası 
faaliyetlerinde STK’lar ile Türkiye’nin resmî 
kalkınma ajansı TIKA arasında işbirlikleri 
gerçekleşmektedir. İnşaat projeleri maddi 
ve elle tutulur olduğu için görünürlüğün 
artırılmasını sağlamaktadır.

Sosyal ve insani sermayeye yatırım ya-
pılması ise STK’ların odaklandığı nok-
talardan sonuncusudur. Sosyal ve insani 
sermayenin kapsamında olan eğitime ya-
tırım, mesleki eğitim, yeni okulların açıl-
ması gibi faaliyetler Türkiye ile duygusal 
yakınlığın kurulmasına yardımcı olur. Bu 
yüzden sosyal ve insani sermayeye yatırım 
yapılması önemlidir. Bu yerel nüfusun is-
tihdamını da teşvik etmektedir.

Türk STK’larının kilit özelliklerine baktı-
ğımız zaman ise devletten daha esnek bir 
yapıya sahip olduklarını görürüz. Çoğun-
lukla özel bağışlara bağımlıdırlar. Bu yüz-
den Türk modeli Avrupa modellerinden 
farklıdır. Mesela Norveç modeli incelendi-
ği zaman STK’ların çoğunluğunun devlet 
yardımlarıyla işletildiği görülür. Ancak 
Türk modelinde bu hemen hemen hiç 
yoktur. Türkiye’de STK’lar özel bağışlarla 
yürütülür. Başka bir özellik de yardımın 
şartsız olması, yani yardım iletilmesinin 
hemen hemen hiçbir şarta bağlı olmama-
sıdır. Ancak operasyonlar söz konusu ol-
duğunda STK’lar özellikle uzun dönem ve 
ara dönem operasyonlar için daha güvenli 
yerleri aramaktadır. 

Ayrıca din de önemli bir rol oynamakta-
dır. STK’ların hedef kitlesi genellikle hedef 
ülkelerdeki Müslüman nüfustur. STK’ların 
savunuculuk faaliyetleri de önemli bir yer 
kaplamaktadır. Örneğin, birçok Türk STK 
Filistin davasını desteklemektedir ve bu 
destek Türkiye devletinin yaklaşımına da 
benzeşmektedir. Kültür ve din önemli bir 
rol oynamaktadır. Daha önce söylediğim 
gibi Müslüman topluluklar üstünde odak-
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lanılmaktadır. Türk STK’ları bu eğilimle-
rini açıklarken Müslümanların hayır işle-
rinde dindaşlarına yardım etme yükümlü-
lüğü altında olduklarını vurgulamaktadır. 
Burada bağışçıların hassasiyetleri konuya 
eklenmektedir. Bağış miktarlarının hep 
aynı olmadığı da söylenebilir. İnsanların 
Ramazan Bayramı gibi dinî bayramlarda 
daha çok bağış yapmaktadır ve bu yüzden 
bağışlar dinî bayramlardan sonra en üst 
düzeye çıkar. Ayrıca Müslüman toplum-
lar daha kırılgan durumdadır. STK’lar, 
Müslüman topluluklarının genellikle en 
savunmasız ve dezavantajlı topluluklar ol-
duğunu belirtmektedir. 

Türk STK’ların bir diğer özelliği ise yurt-
dışında Türkiye’yi temsil etmekten sorum-
lu olduklarını düşünmeleridir. Türk STK 
temsilcilerinin birçoğu oldukça vatanse-
verdir. Kendileriyle beraber yaptığımız gö-
rüşmelerde Türkiye’yi tanıtmanın önemli 
olduğunu ve ülkelerini tanıtmaktan gurur 
duyduklarını belirttiler.

Türk modelinin, özellikle STK’ların ro-
lünün sürdürülebilir olup olmadığını in-
celediğimizde, STK’ların pek çok alanda 
aktif olduğunu görüyoruz. Aynı STK tıbbi 
yardımda aktif olduğu gibi eğitim ve diğer 
alanlarda da aktif olabiliyor. Avrupa’daki 
STK’lar göre çok küçük olan Türk STK’lar 
boyutlarına oranla çok fazla faaliyette bu-
lunmaktadır. Bu durum, Türk modelinin 
sürdürebilirliğine etki etmektedir. Türk 
STK’lara arasında işbirliği ve koordinas-
yon eksikliği de mevcuttur. Türk STK’ların 
çoğunluğu bir ülkeye gittikleri zaman tek 
başlarına faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Ancak, bu durum Suriye krizi sırasında 
değişmeye başladı. Kriz sırasında STK’lar 
ile devlet arasında ve STK’lar arası çok 
sayıda işbirliğine tanık olduk. Afrika’ya 
baktığımızda ise bir ülkedeki herhangi 
bir STK’nın ülkedeki diğer STK’lardan 
haberdar bile olmadığını görüyoruz. Türk 
STK’ların bir diğer özelliği de gönüllülüğe 

aşırı bağımlı olmaları ve yeterli profesyo-
nel ve uzman kişilere sahip olmamalarıdır. 
Bu kuruluşların üyelerinin birçoğu gönül-
lülerden oluşmaktadır. Üyeler bazen konu 
hakkında eğitim görmemiş veya dil bil-
memektedir. Üyelerin İngilizce veya yerel 
dili bilmemeleri sahada sorunlara sebep 
olmaktadır. Ve son olarak Türk STK’lar 
yeterli maddi kaynak bulmakta sıkıntı 
çekmektedir. Özel bağışlara büyük oranda 
bağlı oldukları için zaman zaman maddi 
kaynak bulmakta zorluk yaşayabilmekte-
dirler.

Sonuç olarak, daha çoğulcu bir ortamda 
Türk STK’larının rolünün giderek arttı-
ğını söyleyebiliriz. Her ne kadar onları 
bekleyen zorluklar olsa da, özellikle Suri-
ye krizinden sonra, bu kuruluşların rolleri 
giderek artmaktadır. Tüm yaşanan acıla-
ra rağmen her şeyden önce bu kriz Türk 
STK’larının deneyim kazanması ve ken-
dilerini geliştirmeleri açısından bir fırsat 
olmuştur. Bu kuruluşların faaliyetleri ince-
lendiği zaman ana çizgiden çok da sapma-
dıkları görülmektedir. Özellikle geleneksel 
Batı STK’larıyla karşılaştırıldıklarında ana 
çizgiden uzaklaşmadıklarını görüyoruz. 
Bağımsız olmalarına rağmen yaptıkları fa-
aliyetlerin resmî kaynaklarla uyumlu olma 
derecesi bazı endişeleri doğurmaktadır. Bu 
kuruluşların söylemleri, resmî kaynakların 
söylemleriyle çok benzer gözükmektedir. 
Bu nedenle, her ne kadar maddi kaynak, 
söylem ve ideolojik yaklaşımları konusun-
da bağımsız ve serbest olsalar da resmî 
kaynaklara zıt düşmeyen bir yol izlemek-
tedirler. Türk STK’ların başarısı kapsamlı 
bir strateji oluşturup oluşturamamaları-
na bağlıdır. Kurumsallaşma STK’lar için 
oldukça önemli olup kurumsallaşmanın 
yanında profesyonelleşme ve uzmanlaş-
ma alanlarına da yatırım yapmalıdırlar. 
STK’lar arası işbirliği ve koordinasyon da 
bu kuruluşların sürdürebilirliği açısından 
oldukça önemli bir rol oynamaktadır.

Çok teşekkür ederim.
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PANEL 2  
BARIŞIN TESİSİ VE AFRİKA

1. Hideaki Shinoda
(Tokyo Dış Çalışmalar Üniversitesi, Küresel Çalışmalar Yüksek 
Lisans Fakültesi; 
Hiroshima Barış İnşası Eğitim ve Yetiştirme Merkezi (HPC) 
Direktörü)

“Ortaklık Barış gücü” Döneminde Japonya’nın Afrika’daki 
Bağlantıları

Bugün, Japonya’nın Afrika’daki angajmanı 
çerçevesinde ortaklık barış gücü kavramı 
hakkında konuşmak istiyorum. Arka pla-
nımın ve uzmanlığımın odak noktası barış 
operasyonları ve barış inşası olduğu için 
bugün genellikle barışı koruma konusu 
üstünde duracağım ve umarım bu bakış 
açısı, Prof. Kataoka’nın anlatacağı kalkın-
ma yardımlarına, insani konulara ve diğer 
birçok alana uygulanabilir. 

Afrika’daki barış inşası ve barış operas-
yonları bağlamında ortaklık kavramını 
nasıl anladığımızı göstermek için BM 
Güvenlik Konseyi’nin yayımladığı tarihî 
ve çığır açan bir rapordan alıntı yapmak 
istiyorum.

“Birden fazla çok taraflı aktörlerin 
krizin her aşamasında işbirliği içinde 
olmasının bir norm haline gelmekte 
olduğu -ve bu normun her kuruluşun 
temel ögesi haline geldiği, ortaklık ba-
rış gücü çağına girmiş bulunuyoruz.”

Bu sunumun başlığına karar verdiğimde 
aklıma gelen ilk cümlenin bu olduğunu 
umarım anlamışsınızdır.

Ortaklık kavramının kullanırken ne kas-
tediyoruz? Bu konuda birkaç anlayış bu-
lunmaktadır. Yine geçen yıl yayımlan BM 
barış inşası mimarisi, -yani barış inşası ko-
misyonu, barış inşası fonları gibi benzeri 
konuları ele alan ve çok bilinen resmî bir 
raporda da yukarıdaki alıntıya benzer bir 

cümle kullanılmıştır. Bu raporun odaklan-
dığı birçok kilit noktalardan biri: Sürdü-
rülebilir barış için ortaklık. HIPPO (Barış 
Operasyonları Üst-Düzey Paneli) geçti-
ğimiz yıl barış, siyaset, işbirliği ve halklar 
üzerindeki çabalarımızı birleştirme amaçlı 
bir rapor yayınladı. HIPPO’nun yayınla-
mış olduğu rapor dört temel değişim ola-
rak adlandırılan dört maddeye dikkatleri 
çekti. Bu dört maddenin biri, gelecek için 
daha kapsayıcı barış ve güvenlik ortaklığı 
için çağrıda bulunmaktaydı.

Yani ortaklık burada anahtar kelimedir ve 
hem BM sisteminde hem de barış operas-
yonları endüstrisinde ve barış inşasında 
uygulamacılarının çok kullandığı popüler 
bir kelime haline gelmiştir. Barış inşası 
operasyonları bürosunda ve BM saha des-
teğinde kullanılan başka bazı kavramlar 
da olsa, barış inşası ve barış operasyonla-
rı açısından “ortaklık” kelimesinin birkaç 
yan anlamı vardır. 

Bu konuyu daha iyi bir içerik içerisine 
yerleştirebilmek için ortaklık konusunun 
geçmişinden kısaca bahsetmek istiyorum. 
2015 yılında birçok silahlı çatışmaya şahit 
olduk. Atlantik, Afrika, Ortadoğu, Af-
ganistan ve Güney Asya ‘dan başlayarak 
Myanmar’a kadar uzanan bölgeye çatışma 
alanı olarak adlandırabiliriz. 2015’deki ça-
tışmaların bu alanda gerçekleşti ve bu ça-
tışmaların birçoğu 2016 yılında da devam 
ediyordu. 
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Barış operasyonu uzmanları olarak bizim 
için önemli birkaç konu bulunmaktadır. 
Afrika’nın güney kısmına baktığımızda 
Soğuk Savaş dönemi veya 1990’larda kor-
kunç çatışmaların olduğunu görürüz. Es-
kiden bu bölgeyi çatışmaya yatkın bölge 
olarak tanımlamamıza rağmen bu durum 
günümüzde değişmiştir. 1990’larda Sahra 
Altı Afrika’nın en istikrarsız bölgesini ar-
tık çatışma bölgesi olarak tanımlamıyoruz.

Soğuk Savaş sırasında Vietnam Savaşı 
ve Kamboçya’daki Pol Pot soykırımı gibi 
birçok çatışmanın yaşandığı Güneydoğu 
Asya’nın en istikrarsız bölgesi de artık bir 
çatışma bölgesi değildir. Ancak günümüz-
de artık Afrika’daki Büyük Göller ve Sahra 
bölgesinden başlayarak Ortadoğu ve Gü-
ney Asya’ya kadar uzanan belli bölgelere 
çatışma bölgesi ismini veriyoruz. Maalesef 
şunu söylemem gerekiyor ki Ortadoğu gi-
derek merkezî bir çatışma bölgesi olarak 
ortaya çıkmaktadır. Ortadoğu 1990’lar ya 
da son on yılda merkezî bir çatışma böl-
gesi değildi. Samimi olarak söylemem ge-
rekir ki, özellikle Arap Baharı’ndan sonra 
bu durum kendine has bir fenomen halini 
almıştır. 

Eğer bölgelere göre sınıflandırılmış si-
lahlı çatışmalar üzerine yapılan niceliksel 
araştırmalar incelenecek olursa Asya’nın 
hâlâ bu araştırmalarda yer almaya devam 
ettiği sonucuna varılacaktır. Fakat bunun 
nedeni istatistiklerin Afganistan ve Güney 
Asya verilerini de içermesidir. Ama bu 
giderek azalan bir eğilimdir. Afrika halen 
dünyadaki büyük çatışmaların çoğunluğu-
nu oluşturmaktadır. Ancak, Ortadoğu’da 
yaşanan çatışmalar gün geçtikçe dramatik 
bir hızda artmaktadır. Ortadoğu’daki insa-
ni kayıplar da tarihte görülmemiş rakam-
lara ulaşmıştır. Geçtiğimiz yıl ile beraber 
silahlı çatışmaların sayısı da daha önceki 
tarihî rekorun kaydedildiği 1991 yılındaki-
ni geçmiştir. Kayıp ve ölü sayısı ise 2014’de 
tarihî rekorunu kırmıştır.  2016 yılı çok 
yüksek olmasa da halen Soğuk Savaşı son-
rasındaki rekor sayıdan daha yüksek civar-
da seyretmektedir.

Bölgelere göre savaşa-bağımlı ölümler 
sınıflandırıldığında, Ortadoğu ani bir 
yükselişle birinci sıraya yerleşmiştir. Böl-
gelere göre çatışma sayıları sıralamasında 
Afrika halen en üstte yer almakla beraber 
Ortadoğu yine kısa zamanda büyük bir 
artış göstermiştir. Savaşa bağlı ölümlerin 
verileri daha ayrıntılı incelendiğinde ise 
Ortadoğu’da özellikle son 5 yılda önem-
li bir artış yaşandığı söylenebilir. Savaşa 
bağlı ölüm verilerinde Afrika’nın payı sa-
bit iken, Ortadoğu’nun verileriyle kıyas-
ladığımızda artık çok daha az bir rakama 
tekâbül ettiği gözleniyor. Tek-taraflı şiddet 
içeren ölüm verilerinde de benzeri sonuç-
lar görülmektedir. Benzer rakamlar dünya 
çapındaki küresel terörizm eğilimlerinde 
de gözlenmektedir. Güney Afrika nispeten 
daha istikrarlı durumdadır. Güneydoğu 
Asya’nın, birkaç soruna rağmen, diğerleri-
ne oranla çok daha iyi bir durumda oldu-
ğu söylenebilir. Güney Asya, Ortadoğu ve 
Büyük Göller Bölgesini de kapsayan Sahra 
Bölgesi ise, terör olayları açısından en aktif 
ve en istikrarsız bölgelerdir.

Bu veriler ne anlama gelmektedir? Bunlar 
bizim bu bölgelere daha yoğun bir şekilde 
odaklanarak sorunlara karşılık vermemiz 
gerektiğini göstermektedir. BM barış ope-
rasyonlarının coğrafi dağılımları bu veri-
lerle doğru bir orantı gösteriyor. Operas-
yonlar savaşların yaşandığı bölgelere daha 
yoğun bir şekilde odaklanmaktadır. BM 
Siyasi İşler Dairesi’nin tasarladığı Özel Si-
yasi Görevler (SPM) verileri aynı durumu 
göstermektedir. Dikkat çeken bir diğer hu-
sus ise 2000 yılından beri barış güçlerinin 
sürekli olarak artıp 2010’da tarihî rekoru 
geçerek 100.000 personel sayısına ulaşma-
sıdır. Bu tarihten beri bu sayı sabit tutul-
maktadır; çünkü bu sayının tavan olması 
gerektiğine dair bir inanç bulunmaktadır. 
Bu sayıyı azaltamayacağımız gibi ciddi 
miktarlarda artış da sağlayamayız. Bunun 
bir sonucu olarak, dünya çapında tüm ça-
tışma bölgelerine tepki veren BM, 2010 
ve Arap Baharı’nı takiben Ortadoğu’nun 
çatışmaya daha eğilimli hale gelmesiyle 
ortaya çıkan yeni silahlı çatışmalara artık 
yetişememektedir.
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Bunun sonucu olarak şöyle bir eğilim 
oraya çıkmaktadır; BM barış operasyon-
larının birçoğu Afrika’da bulunmaktadır. 
Mevcut 16 operasyondan 9’u Afrika’da bu-
lunmaktadır. 10.000 personeli geçen bütün 
kapsamlı operasyonların hepsi Afrika’da 
yürütülmektedir. Mevcut personelin yak-
laşık %80’e yakın bir kısmı Afrika’da bu-
lunmaktadır. Ve yine bütçenin büyük bir 
kısmı Afrika için harcanmaktadır.

Bu yüzden Ortadoğu’da gerçekleşen olay-
lara BM güçleri cevap veremezken, Türki-
ye mümkün olan en büyük çabayı göster-
mektedir. BM Ortadoğu’daki olaylara ya-
nıt verme konusunda çaresiz kalmaktadır. 
Bu bir gerçektir. Buna rağmen, BM barış 
güçleri Afrika’da elinden gelenin en iyisini 
yaparak bir fark yaratmaya çalışmaktadır-
lar ve bunu başarma ihtimalleri vardır. Fa-
kat, Afrika’da da sınırlarının farkınadırlar. 
Bu bağlamda, ortaklık yapıları düzenle-
mek yoluyla faaliyetlerini genişletmeyi ve 
en üst düzeye çıkarmaya çalışmaktadırlar. 
En büyük ve en son gerçekleştirdiğimiz 
görevler Afrika’da bulunmakla birlikte, 
aynı zamanda Afrika Birliği, Batı Afrika 
Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECO-
WAS), Hükümetler Arası Kalkınma Oto-
ritesi (IGAD), güney ülkeleri ve daha bir-
çoklarıyla çeşitli ortaklık yapıları kurduk. 
Örneğin, Somali’de bulunan barış güçle-
rinin birçoğu Afrika Birliği’nden gelirken 
BM sadece lojistik operasyonları destekle-
mektedir.

Ben ortaklıkları bir tipolojisi yapmakta-
yım: Darfur, Sudan ve benzeri yerlerde 
gerçekleştirilen “entegre” tipi ortaklılar, 
bölgesel veya alt-bölge kalkınmasında 
hızlı operasyonları daha büyük çapta BM 
operasyonlarının takip ettiği “kronolojik” 
ortaklıklar ve bölgesel veya alt bölgesel bir 
kuruluşun güçlü uluslararası bir kuvvetin 
sorumluluğu üstlendiği, BM’nin ise barış 
operasyonunun genel yapısını sürdürme-
ye devam ettiği “fonksiyonel” ortaklıklar. 
Somali örneğinde olduğu gibi ters bir bağ-
lantı da görülebilir.

Bu bilgileri göz önünde bulundurursak 
Japonya ve Türkiye için nasıl bir ortak-
lık kurulabilir? Bizim açımızdan bakacak 
olursak Japonya’nın, operasyonel ve bölge-
sel kuruluşlara dâhil olmadığını görürüz. 
Herhangi bir Afrika kuruluşunun da üyesi 
değiliz, ki bu da en önemli sorunu teşkil 
etmektedir. AB ülkeleri gibi Japonya ope-
rasyonel ve bölgesel bir kuruluşun parçası 
değildir. Eğer AB’nin bir üyesi olsaydık, 
birliklerimizi ve sivillerimizi AB kanalları 
sayesinde sahaya yerleştirebilirdik, an-
cak böyle bir kanalımız bulunmamakta. 
AB’nin yardımlar için birçok kanalı bulun-
makta. Türkiye ise, diğer yandan, İslam İş-
birliği Teşkilatı ve NATO gibi kuruluşlara 
üyedir. Türkiye aynı zaman da AB ile de 
çeşitli ilişkilere sahiptir. Bunlara rağmen 
Türkiye halen Afrika kıtasına yeterince 
dâhil olmayıp daha çok Ortadoğu’da etkin 
durumdadır.

Anlattıklarım ile temel içeriği ortaya 
koymaya çalıştım. Türkiye Ortadoğu’ya 
angaje olmuş durumdadır ve Japonya 
Ortadoğu’da Türkiye’ye yardımcı olmak 
istemektedir. Fakat Japonya’nın önünde 
yine bazı sınırlar bulunmaktadır. Her ne 
kadar Afrika’daki en istikrarsız bölgeleri 
çevreleyen bölgelerde bazı faaliyetlerde 
bulunabilsek de, en iyi ihtimalde bile, yine 
bizi sınırlandıran unsuralar çabalarımızı 
çok mütevazi bir düzeyde tutacaktır. Peki, 
bölgesel kuruluşlar ve AB ortaklık işbirliği 
yapıyorsa, biz bu durumda ne yapabiliriz 
ya da yapmalıyız? Belki de şu an tek başı-
mıza çok sağlam ve kapsamlı projeler ya-
ratamayız. Ancak, lojistik ilişkiler, insani 
gelişme, kapasite geliştirme ve her türlü 
ek desteği sağlamaya açığız. Japonya ve 
Türkiye nasıl işbirliği yapabilir? Yukarıda 
bahsettiğim koşullar dâhilinde BM’ye ve 
bölgesel ya da yarı bölgesel kuruluşlara 
yardım ederek esnek bir şekilde beraber 
işbirliğine girebiliriz.

Bu anlamda geçmişte birlikte yaptığımız 
Afgan kadın millî polislerin kapasitesinin 
geliştirilmesi projesi gibi bazı ilginç Japon-
Türk işbirliği örnekleri verilebilir. Japonya 
hükümeti Afrika’daki barış operasyonla-
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rının (PKO) eğitim merkezlerine yardım 
vermekte ve Mısır’daki Afrika’da Çatışma 
Çözümü ve Barışı Koruma Eğitimi için 
Kahire Merkezi (CCCPA), Gana’daki Kofi 
Annan Merkezi, Nijerya’daki Savunma 
Enstitüsü ve Mali’deki Stratejik Eğitim 
Merkezi gibi birçok eğitim merkezine mali 
destek sağlamaktadır. Yani, BM, bölgesel 
veya diğer alt bölgesel kuruluşların bölge-
de yürütmekte olduğu mevcut faaliyetlere 
stratejik olarak yardım sağlayarak işbirliği 
yapabiliriz.

Ben şahsen Japonya Dışişleri Bakanlığı 
ve Japonya hükümetinin insan kaynakları 
geliştirme programlarından birinde görev 
almaktayım. Aslında bu programı on yıl 
önce başlattık. Buradan mezun olan bir-
çok kişi BM’de çalışmaktadır. Japonya, Af-
rika’daki bir PKO (barış operasyonlarına) 

yardım ettiğinde bunu UNDOP (Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı) yoluyla yap-
mayı tercih etmektedir. Bunun nedeniyse 
Japonya’nın bu şekilde yapılan yardımların 
daha etkili olacağına inanmasıdır. 

BM, bölgesel veya bölge-altı kuruluşlar, 
Japonya’nın ikili yardımlar yaptığı ülkeler 
ve diğer donör ülkeler ile yüksek düzeyde 
esnek işbirliğine açığız. Bu biraz karmaşık 
olsa da, karmaşıklık artık çağımızın bir ge-
reği haline geldi. Ortaklıklarımızın karma-
şık olması bizim için bir mesele değildir. 
Biz ortak çabalarımızın çok daha etkin, 
esnek ve azami olmasına çok daha fazla 
önem veriyoruz.

Çok teşekkür ederim. Umarım anlattıkla-
rım sizi düşündürmüştür.
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2. Volkan İpek
(Yeditepe Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Türkiye’nin Afrika Açılımının Evrimi

Afrika söz konusu olduğunda, Türkiye’nin 
kendisine yönelik hiçbir tehdit teşkil et-
meyen bir bölgede diplomasi inşa etmek 
istediğini görüyoruz. Türkiye’nin Afrika 
açılımının ardındaki temel fikir de budur.

Öncelikle Türkiye’nin 1923-1998 yılları 
arasında ne tür dış politika düzenleme-
leri oluşturduğuna bakalım. Gerek yakın 
gerekse uzak komşuluk ilişkilerinde yer 
alan aktörlere baktığımızda, ilk olarak 
Türkiye’yi İkinci Dünya Savaşı’na çekmeye 
yönelik bazı girişimleri görüyoruz. Daha 
sonra, Türkiye’nin menfaatlerini tehdit ve 
ihlal edecek şekilde, Soğuk Savaş döne-
minde Türkiye’yi etkilemeye yönelik giri-
şimler göze çarpıyor. Bunlar, hem Ame-
rika Birleşik Devletleri’nin hem de Sov-
yetler Birliği’nin girişimleridir. Örneğin, 
hem Stalin’in saldırgan tutumu hem de 
Johnson’ın meşhur mektubu Türkiye’nin 
ulusal menfaatlerini yönlendirme amaçlı 
girişimlerdir. Sonrasında, 1970’lerde terör 
örgütü PKK’nın Türkiye’nin güneydoğu 
bölgesinde gerçekleştirdiği saldırılarla 
karşı karşıya kalındı. Bu saldırılar öncelik-
le Suriye ve Irak kaynaklıydı. Daha sonra, 
Ermeni diasporasının Ermeni soykırımı 
propagandası başladı. Bunu Yunanlıların 
Ege Denizi’ni kontrol altına alma girişim-
leri izledi. Son olarak, AB’nin Türkiye’ye 
“Üye olmak istiyorsan ana koşulların yanı 
sıra bazı ekstra koşullarımız da var” dediği 
1997 Lüksemburg Zirvesi gerçekleşti.

Bu tür bir dış politika açısından, 
Türkiye’nin ne yapması gerekiyordu? Tür-
kiye Türk devletini ve Türk dış politikasını 
bir kokteyl partisiyle teselli etmek istemiş-
ti. ‘Kokteyl’ metaforunu kullanmamın ne-
deni, Türkiye’ye yakın ve uzak eski aktör-
lerin aksine, Afrika’nın Türkiye’nin ulusal 
menfaatlerine tehdit teşkil etmeyeceği bir 
kıta olmasıydı. Bu nedenle, Afrika’da Türk 

dış politikasının bir nevi rehabilitasyonu-
nu gördüm.

Sunumum beş bölümden oluşuyor. İlk 
olarak Osmanlı zamanında, daha sonra 
1923-1998 Cumhuriyet döneminde ve 
yine 1998-2016 Cumhuriyet dönemindeki 
Afrika açılımından kısaca bahsedeceğim. 
Ardından, ‘daha iyi bir açılım için yapıl-
ması gerekenler’ başlığına geçeceğim.

Osmanlı dönemine baktığımızda, on al-
tıncı yüzyılda Orta Afrika’daki Kanem 
Devleti ile bazı ilişkiler geliştirdiğini görü-
yoruz. Daha sonra, tabii Mısır’da Mehmet 
Ali Paşa’nın bulunduğu dönem var. Afrika 
Boynuzu, Somali ve Cibuti’de birçok ka-
lemiz bulunuyor. Sonrasında ise, tabii ki, 
Afrika, Libya, Tunus ve Cezayir’deki Os-
manlı hakimiyeti akla geliyor. Daha sonra, 
on dokuzuncu yüzyılda İslâm’ı öğretmek 
için Güney Afrika’dan çağrılan iki önemli 
isim bulunuyor. Bu arada, 1911’de Osman-
lı soyundan gelen biri tarafından yazılan 
yalnızca bir kitap vardır. Tabii ki, Osmanlı 
döneminde Türkiye-Afrika ilişkilerinde 
asimilasyonun görülmediğini belirtmek 
gerekir. Aynı zamanda, Osmanlı haremle-
rinde Afrikalı kölelerinin olduğunu görü-
yoruz. Osmanlı dönemindeki Afrikalı al-
gısı yukarıda kısaca bahsettiğimiz husus-
lardan ibaretti. Görüldüğü üzere, oldukça 
sınırlıydı ve asimilasyon boyutu yoktu.

Şimdi 1923-1998 dönemindeki açılıma 
bakalım. Türkiye’nin ilk Afrika Büyükel-
çiliği 1927 yılında Etiyopya’da açıldı. Daha 
sonra, 1945 yılında Madagaskar’da bazı 
veba önleme görevlerinde bulunduğunu 
görüyoruz. Bunlar Türkiye’nin ilk Afrika 
açılımındaki temel ve önemli noktalardır. 
1956 Süveyş Krizi sırasında Türkiye’nin 
İngiltere’nin yanında yer alması, Türki-
ye-Afrika ilişkilerine zarar verdi. Daha 
sonra, 1966 BM Genel Kurulu’nda Tür-
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kiye Cezayir’in bağımsızlığı konusunda 
çekimser oy kullandı. Bu iki olay Türkiye-
Afrika ilişkilerinin oluşmasına engel teşkil 
etti. Ancak, daha sonra Türkiye toparlandı 
ve kıtada yeniden büyükelçilikler açma-
ya başladı. İlk konsolosluk 1956 yılında 
Nijerya’da açıldı. Daha sonra, 1957’de 
Gana’da bir büyükelçilik açıldı. Ardından, 
1958 yılında Sahra bölgesine belli ölçüde 
mali yardımda bulunuldu. Daha sonra, 
1960 yılında Cezayir’de, 1962’de Senegal’de 
ve 1968’de Kenya’da büyükelçilikler açıl-
dığını görüyoruz. Etiyopya imparatoru 
1967 ve 1971 yıllarında Türkiye’yi ziyaret 
etti. Türk Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 
1968’de Etiyopya’ya ziyarette bulundu. Ar-
dından, 1974’te bir Afrika planı hazırlandı 
ancak görevli eksikliğinden dolayı başa-
rısız oldu. Sonra, tekrar bazı faaliyetlerin 
gerçekleştiğini görüyoruz. 1976’da Kongo 
Demokratik Cumhuriyeti’nde bir büyü-
kelçilik açıldığı ve 1978’de Zimbabve’ye 
bir yardım paketi gönderildiği görülüyor. 
1979’da Sierra Leone ile bir ticaret ve tek-
nik operasyon anlaşması imzalandı. Daha 
sonra, 1981 yılında finansman eksikliğin-
den dolayı Türkiye’deki Akra Büyükelçiliği 
kapatıldı. Ardından, 1981 yılında Sudan 
devlet başkanı Türkiye’yi ziyaret etti ve ilk 
Afrika akademik çalışmalar merkezi 1982 
yılında Gazi Üniversitesi’nde açıldı. 1985 
yılında ise Afrika’ya 10 milyon dolarlık 
bir yardım gönderildi. Kamerunlu Jacqu-
es Foccart 1991 yılında Türkiye’yi ziyaret 
etti. Gambiya, Çad, Cibuti ve Zambiya ile 
1989’da bazı ticaret, teknik ve ekonomik 
operasyon anlaşmaları imzalandı. Nec-
mettin Erbakan 1993’te Nijerya’yı, Turgut 
Özal ise 1996’da Senegal’i ziyaret etti.

Türkiye’nin Afrika algısı 1923-1999 yılları 
arasında ‘devlet ve halk’ algısından olduk-
ça uzaktı. Afrika’ya ilişkin ilk algılar daima 
komedi filmlerinden edinildi. Örneğin, 
Turist Ömer Yamyamlar Arasında Afrika 
ile ilgili bir filmdir. Burada, Türk sinema-
sında Afrika’nın zorlama bir görüntüsünü 
görebiliriz. Daha sonra Hababam Sınıfı 
örneği var. “Aç kapıyı Veysel Efendi, Ugan-
da Cumhurbaşkanını karşılayacağız” rep-
liğinin yer alması da çok büyük önem arz 

ediyor. Bu da bir komedi filmidir. O gün-
lerde, Afrika hep komedi filmlerinin bir 
parçası oldu. 1977 yılından kalan Haba-
bam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde ise öğren-
cilere Zaire’nin o zamanki cumhurbaşkanı 
soruldu. 1966’daki Tarzan Rıfkı filminde 
“Rıfkı seni ısırırsa kendini Afrika’da bulur-
sun” repliği yer aldı. Daha sonra, Şabani-
ye filminde de “Kızı bulmak için Libya’ya 
gidecek halimiz yok” cümlesi geçiyor. Bu 
örneklerden gördüğümüz kadarıyla, Türk 
halkı kıtaya ilişkin ciddi bir anlayış eksik-
liği ve zayıf bir ilgi sergiliyor ve bu durum 
uzaklık hissini ortaya koyuyor.

Peki, 1998 yılından sonra ne oldu? Hükü-
met tarafından bir Afrika’ya açılma planı 
hazırlandı. Afrika, Türkiye’nin dış politi-
kası kapsamında plan hazırladığı ilk böl-
gedir ki, bu çok önemli bir husustur. Fakat 
1998 planı, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 
iktidara geldiği 2002 yılında tam olarak 
uygulanmaya başladı. Bu planın bazı dip-
lomatik, siyasi ve kültürel unsurları var. Bu 
unsurların neler olduğuna kısaca bakalım. 

Açılımın diplomatik unsuru, Türk bü-
yükelçiliklerinin sayısının artırılmasıdır. 
1926’da sadece bir büyükelçiliğe sahiptik, 
1960’da ve 1974’te de bu sayı değişmedi. 
2002 yılından sonra, büyükelçiliklerin sa-
yısının arttığını görüyoruz. 2012’ye kadar 
Afrika’da sekiz Türk büyükelçiliği daha 
açıldı. 2008’de Ankara’da Sahra Altı Afri-
ka’sından beş ülkenin büyükelçiliği bulun-
maktaydı ve bu rakam radikal bir şekilde 
artarak 2015’te 32’ye yükseldi. 

Diğer unsur siyasi niteliklidir. Amaç iki 
taraflı resmî ziyaretlerin artırılmasıdır. 
1998’e kadar, Afrika’ya iki cumhurbaşkanı, 
bir başbakan ve bir dışişleri bakanı düze-
yinde ziyaret gerçekleştirilmiş; yani top-
lamda dört ziyaret yapılmıştı. 1998-2003 
yılları arasında hiç ziyarette bulunulmadı. 
Ancak, 2003-2006 yılları arasında ziyaret 
sayısı 30’a ulaştı. Bu da çok önemli çünkü 
planın ne kadar iyi uygulandığını gösteri-
yor.
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Ekonomik unsur kapsamında, ticaret ra-
kamları her şeyi ortaya koyuyor. 1998’de 
ithalat düzeyi 265 milyon dolardı. 2015’te 
ise bu rakam 6 milyar dolar oldu. Ticaret 
hacmindeki bu büyük artış, bu unsurun da 
başarıyla uygulandığını gösteriyor.

Ayrıca kültürel unsurdan da söz etmek 
mümkün. Bunun, Afrika açılımının en 
önemli unsurlarından biri olduğunu dü-
şünüyorum. Bazı Türk üniversitelerinde 
Afrika merkezleri bulunuyor. Ekonomi 
Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 
Ankara Üniversitesi, Kırklareli Üniversi-
tesi, Yaşar Üniversitesi’nde Afrika çalışma 
merkezleri mevcuttur. Afrikalı bazı öğren-
cilere burs sağlanıyor. 1998-1999 yılların-
da, 25 farklı ülkeden öğrenci eğitim için 
Türkiye’ye geldi ve bu sayı daha sonra 45’e 
yükseldi. Yani, 2014-2015 yıllarında 45 
Sahra Altı ülkesi öğrencilerini Türkiye’ye 
gönderdi. Bu unsur kapsamında da, büyük 
bir başarıdan söz edilebilir.

Sonuç olarak, Türkiye’nin açılımında ko-
medi filmlerinden güçlü diplomasiye geçiş 
görülmektedir. Bu sadece devletten devle-
te değil, devletten halka doğru da gerçek-
leşti. Türk devleti Afrika devletlerinin yanı 
sıra Afrika halkına da hitap etmeyi başardı. 
2002’den itibaren, Sahra Altı Afrikası dış 
politikasına yoğunlaşıldı. Amaç devletin 
ve dış politika mekanizmasının yeniden 
inşasıdır. Örneğin, 2009-2010 BM Güven-
lik Konseyi için oy doğrudan Afrika’dan 
geldi. Daha sonra, tabii ki Somali’den 
bahsetmek gerekir. Somali’yi Türkiye’nin 
Kıbrıs’tan sonraki ikinci ‘Yavru Vatan’ı 
olarak görüyorum. Neden? Çünkü 2011 
yılında toplamda 52 ülkeden oluşan Afri-
ka Birliği örgütü Doğu Afrika’daki kıtlık 
krizi için 350 milyon dolar gönderdi. Tür-
kiye Doğu Afrika’daki açlık sorunu için 
tek başına 200 milyon dolar yardımda bu-
lundu. Bu durum Türkiye’nin Afrika’yı ne 
kadar önemsediğini gösteriyor. Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın girişimleri Afrika ve 
Türkiye’nin Afrika açılımı için çok önem-
lidir. 2011 Somali ziyareti önem arz edi-
yor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son 20 yılda 
Somali’yi ziyaret eden ilk Batılı devlet baş-

kanıdır. Daha sonra, 2016’da Gine’ye ziya-
rette bulundu. Bu da çok önemlidir. Ebola 
krizinin ortasında, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan oraya gitme cesaretini gösterdi. Söyle-
diğim gibi, Erdoğan’ın Afrika’ya bakış açısı 
devletten devlete değil, devletten halka 
oldu. Fenerbahçe oyuncusu Moussa Sow 
ve Çaykur Rize oyuncusu Leonard Kwe-
uke ile bizzat görüştü. Senegal parlamen-
tosunda, Moussa Sow ile görüştüğünü ve 
Fransa’nın yanında Senegal’i unutmama-
sını söylediğini belirtti. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Afrika açılımında belli ölçüde 
sömürgecilik sonrası bir yaklaşım benim-
semektedir. Son Türkiye-Afrika Ekonomi 
Forumu’nda Türkiye’nin Afrika’daki konu-
munu savunurken, Türkiye’nin Afrika’da 
sömürgeci olmayan tutumunu vurguladığı 
sırada Frantz Fanon’un Yeryüzünün La-
netlileri eserine de atıfta bulundu.  

Bunların yanı sıra, Sahra Altı Afrika’sında-
ki Türk okullarının kapatılması için gös-
terilen bazı ikna çabaları da çok önemli 
bir konudur. 2016’da Ekvator Ginesi’nde 
Türkiye-Afrika Zirvesi düzenlendi. Türki-
ye Afrika’nın desteğini aldıkça Batı’ya kar-
şı özgüveni daha yüksek hissetmektedir. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki açık-
lamalarına bakıldığında bu tutum görü-
lebilir. 1998 planı genel anlamda başarıya 
ulaştı. Söylediğim gibi, Afrika’ya Türk ko-
medi filmlerinde değinildi ancak İmkansız 
Görev V filmi 2015 yılında yapıldı. Filmde 
Malavi Cumhurbaşkanının İstanbul’da su-
ikaste uğradığını görüyoruz. Bundan be-
nim gördüğüm şudur; Türkiye’nin Afrika 
açılımı o kadar bilinir olduk ki Amerikan 
filmlerinde dahi bahsi geçiyor. Türkiye’nin 
Sahra Altı Afrika’sına yönelik dış politika-
sındaki gelişme dış politikanın da önemli 
bir boyutudur.

Son bölüm daha iyi bir açılım için yapıl-
ması gerekenlerle ilgilidir. Türkiye’nin Af-
rika açılımı iyi ve başarılıdır. Ancak, bazı 
iyileştirmeler yapılması gerektiğini dü-
şünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Afrika’ya yönelik çabalarında çok yalnız 
kaldığı kanaatindeyim. STK’lardan veya 
diğer aktörlerden gerekli desteği alamıyor. 
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İlk yapılması gereken, STK’ların ve ekono-
mideki aktörlerin Afrika konusunda daha 
fazla sorumluluk üstlenmesidir. İkinci hu-
sus ise Türk Hava Yolları ile ilgilidir. THY 
Afrika’ya yeni seferler düzenliyor olsa da 
biletler oldukça pahalıdır. Örneğin, akade-
misyen olarak, saha araştırması yapmak is-
tediğim her zaman Türk Hava Yolları’ndan 
Afrika’ya bilet almaya gücüm yetmiyor. Bu 
yüzden alternatif uçuşları tercih etmek 
zorunda kalıyorum. Ancak Emirlik uçak-
larına bindiğinizde Dubai’de 20 saat bek-
lemeniz gerekiyor. Bu bizim için büyük bir 
sorun. Aynı zamanda, Cumhurbaşkanlı-
ğının Afrika turları akademisyenlere de 
açık olmalıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ziyaretlerine her zaman iş adamlarını da-

vet ediyor; ancak akademisyenlere de yer 
verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çün-
kü akademisyenler Cumhurbaşkanına 
ziyaret ettiği ülkeler hakkında akademik 
bilgi verebilirler. Türk üniversitelerinde-
ki Afrika merkezleri maalesef neredeyse 
hiç üretimde bulunmuyor. Ayrıca, Afrika 
çalışmaları genellikle Türkiye-Afrika iliş-
kileriyle sınırlı kalıyor. Daha geniş kap-
samlı olunması ve yerel Afrika sorunlarına 
odaklanılması gerektiğini düşünüyorum. 
Bunun yanı sıra, Türk iş adamlarının Af-
rika hakkındaki bilgileri, kıtada faaliyet 
gösteren Çinli ve Hintli işletmelere kıyasla 
çok daha zayıftır.  

Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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Beni, Japonya ile Türkiye arasında gerçek-
leşen bu önemli toplantıya, bu prestijli ve 
önemli programa davet ettiğiniz için çok 
teşekkür ediyorum.

Sizlere TICAD’ın (Tokyo Uluslararası 
Afrika Kalkınma Konferansı) tarihçesini, 
rolünü ve TICAD’ın Afrika’ya getirmiş 
olduğu Japon politikasının katkılarından 
kısaca bahsedeceğim. 

Öncelikle, Japonya ve Afrika arasında şim-
di bile ciddi bir mesafe bulunmaktadır. 
Doğal olarak öncelikle coğrafi anlamda bir 
mesafemiz var, ancak özellikle bir de psi-
kolojik mesafe söz konusudur. Afrika’dan 
bahsettiğimizde Japon halkı Afrika’nın 
“uzak” olduğunu düşünüyor. Günümüzde 
Tokyo ile Addis Ababa şehirleri arasında 
doğrudan uçuşlar mevcut. Esasında bu 
uçuşta Hong Kong’da da durulduğu için 
tam olarak doğrudan uçuş değil. Ancak 
bu normal bir durum. Narita’dan Addis 
Ababa’ya Hong Kong üzerinden uçuş yir-
mi saat sürüyor.

TICAD’ın esas rolü Japonya ile Afrika 
arasındaki bu psikolojik mesafeyi azalt-
maya yöneliktir. Afrika kıtasında 54 ülke 
bulunmaktadır. Japonya TICAD’ı üç te-
mel kavramı göz önünde bulundurarak 
düzenlemiştir: Afrika’nın sahiplenilmesi, 
Afrika’nın kendi kendine yetebilmesi ve 
Afrika’nın ortaklığı. Bu, TICAD’ın çabala-
rının en önemli amacı olarak, Japonya’nın 
Afrika’nın kendi kendine yetebilme çaba-
larına destek vermesi anlamına gelmekte-
dir.

1990’lı yılların başında, özellikle Soğuk 
Savaş sürecindeki Doğu-Batı kutuplaş-
masının ardından, Rusya Federasyonu 
da dâhil olmak üzere Batılılar özellikle 

Afrika’ya yaptıkları resmî kalkınma yar-
dımlarının miktarını azaltmaya başladılar 
ve Japonya’nın 1993’te düzenlediği TI-
CAD da tam o döneme denk geldi. Ancak 
1993’ten önce, 1989’dan başlayarak, Ja-
ponya TICAD için hazırlıklara başlamış-
tır. TICAD’ın Çin-Afrika ve Fransa-Afrika 
toplantılarından farklı olarak avantajı, bu 
toplantının diğer Asya ülkelerinin yanı 
sıra uluslararası örgütlerin ve önde gelen 
uluslararası bağışçıların da dâhil olduğu 
çok taraflı bir toplantı olmasıdır. Bu du-
rum, bu toplantının Japonya-Afrika top-
lantısı değil uluslararası bir toplantı oldu-
ğu anlamına gelmektedir.

New York’ta Birleşmiş Milletler Japon 
heyetinden gelen bir telgrafta Afrika’nın 
kalkınmasının yararına çok önemli bir 
organizasyonun tertip edilmesi ve geliş-
miş ülkelerden destek sağlanması önerili-
yordu. O dönemde BM meşhur Birleşmiş 
Milletler Afrika Kalkınma Programı’nı 
(UN-NADAF) düzenlendi. Ve tabii ki 
Tokyo, yani Japon hükümeti, BM’in Japon 
heyetinden gelen bu teklifi kabul etmiş ve 
bu önemli zirve için hazırlanmaya başladı.

Burada Tokyo G7 zirvesinin önemini de 
vurgulamam gerek, çünkü o dönem Baş-
bakan Miyazawa zirvenin ev sahipliğini 
yapıyordu ve kalkınma hususunun öne-
minden bahsetmişti ve o senenin son-
baharında TICAD düzenlendi. Zirvenin 
yakın tarihinde mali ve ekonomik konu-
lara yoğunlaşıldı; yani G7 kapsamında 
kalkınma konularından ilk kez Japonya 
bahsetmiştir. Tokyo zirvesinden sonra 
uzun süre iktidarda olan Liberal Demok-
ratik Parti’nin (LDP) güç kaybetmesiyle 
Japonya’da yönetim değişikliği oldu. An-
cak yeni Başbakan Hosokawa da Ekim’de 
gerçekleşen Tokyo Uluslararası Afrika 

3. Sadaharu Kataoka
(Waseda Üniversitesi, Uluslararası Kültür ve Eğitim Fakültesi;
Waseda Uluslararası Strateji Enstitüsü Başkanı)

TICAD (Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı) 
Sürecinde Japonya ve Afrika
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Kalkınma Konferansı’nı düzenlemeye 
devam etti. Bu da devlet memuru ve bü-
rokratların Japon politikasını Afrika’da 
sürdürdüğü anlamına gelmektedir. 51 
Afrika ülkesinin hepsi davet edildi. Eski 
sömürgeci devletler, Fransa ve İngiltere, o 
zamanlarda Japon politikası hakkında bir 
miktar şüpheli ve endişeliydi; Japonya’nın 
Afrika’ya neden bu kadar ilgili olduğunu 
merak ediyorlardı. 

Ancak 51 Afrika ülkesinden 5’i, Be-
nin (Soglo), Botswana (Masire), Ghana 
(Rawlings), Burkina Faso (Compaore) ve 
Uganda (Museveni) devlet başkanlarını 
gönderdiler. Bu sayı TICAD II’de 15’e ve 
daha sonra TICAD III’te 24’e yükseldi. TI-
CAD IV’te 41’e yükselen sayı daha sonra 
TICAD V’te 39 ve TICAD VI’da 26 olarak 
değişti. Ancak TICAD IV’ten itibaren bu 
sayı bir miktar belirsiz bir hal aldı. Örne-
ğin, TICAD IV’e katılan 41 ülkenin hepsi 
devlet başkanları tarafından ya da hükü-
met seviyesinde temsil edilmiyordu.

Japonya TICAD I ile TICAD II arasında-
ki süreçte, OECD’nin yeni kalkınma stra-
tejisinin benimsenmesinde çok önemli 
bir diplomatik girişimde bulundu. Aslın-
da bu yeni kalkınma stratejisinin içeriği 
BM binyıl kalkınma hedeflerine (MDG, 
Millennium Development Goals, BM’in 
farklı ve bütünsel bir kalkınma girişimi) 
çok benzer olan ve aynı zamanda Dünya 
Bankası’nın kapsayıcı kalkınma çerçevesi 
(CDF, Comprehensive Development Fra-
mework) maiyetindeydi. 

1998 yılı, TICAD II’nin düzenlendiği yıl, 
aynı zamanda Japonya’nın en yüksek mik-
tarda resmî kalkınma yardımını (ODA) 
yaptığı yıl olarak kayıtlara geçmiştir. 
1998’den beri resmî kalkınma yardımları-
nın miktarında düşüş bulunmaktadır. TI-
CAD II çok daha somut ve sonuç odaklı 
bir toplantıydı. Bu sebeple sadece 15 dev-
let başkanı ve BM Genel Sekreteri Sayın 
Kofi Annan bu toplantıya katıldı.

“Ortaklık” kapsamında Japonya üç büyük 
adım atmaya çalışmaktadır. İlk olarak, Ja-
ponya uluslararası toplumun dikkatini ve 
ilgisini TICAD süreci üzerinden Afrika’ya 
çekmeye çalışıyor. Japonya aynı zamanda 
Güney-Güney işbirliğiyle Asya-Afrika ara-
sındaki işbirliği için bir köprü olmaya çalı-
şıyor. Bu niyetle Japonya, Asya ülkeleri ve 
Afrika arasında bağlantıların kurulmasını 
desteklerken, bunlara ek olarak Afrika’yı 
G8 Zirvesi’ne dahil etmeye çalışıyor. 

2000 yılı zirve tarihi adına diğer bir önem-
li yıldır. G7/8 Zirvesi tarihinde ilk defa 
üç Afrikalı liderin de dâhil olduğu geliş-
miş ülkelerdeki heyetler Japonya’da 2000 
yılında gerçekleşen Kyushu-Okinawa 
Zirvesi’ne davet edildi. Cezayir’den Sa-
yın Bouteflica, Güney Afrika’dan Sayın 
Mbeki ve Nijerya’dan Sayın Obasanjo G8 
Zirvesi’nin bu yan etkinliğine katıldılar. O 
zamandan beri, gelişmekte olan ülkelerin 
liderlerinin davet edilmesi G8’in geleneği 
haline geldi. Bu durum, Japonya’nın G8 
kapsamında bir yeniliğin önünü açtığı an-
lamına gelmektedir. 

2001’de Cenova kentinde yapılan G8 zir-
vesi sırasında Afrika Ortaklık Oturumu 
(APF, African Partnership Forum) düzen-
lendi. 2001 yılında ilk kez, görev başındaki 
bir Japon Başbakanı Güney Afrika, Nijer-
ya ve Kenya başta olmak üzere Afrika’yı zi-
yaret etti. Özellikle Nijerya’daki Fransızca 
konuşulan Afrika bölgesinin liderleri ve 
Batı Afrika liderleriyle çok taraflı toplan-
tılar düzenledi. Ve o sırada 2001 yılında, 
Afrikalı liderler Afrika’ya ait ilk kalkınma 
programı olan Afrika İçin Yeni Ortaklık 
(NEPAD, New Partnership for Africa’s 
Development) isimli programı başlattı-
lar. Ve Afrika Birliği Örgütü (OAU) 2002 
yılında Afrika Birliği (AU) olarak değişti-
rildi. TICAD III’ün yapıldığı 2003 yılı da 
Japonya’nın ilk kez Afrika İçin Yeni Ortak-
lık (NEPAD) programına yardım çağrısı 
yapan ilk bağışçı olduğu önemli bir dö-
nemdir. Japonya aynı zamanda TICAD’ın 
üç kademeli mekanizmasını da kurdu: (1) 
İnsan Odaklı Kalkınma, (2) Ekonomik Bü-
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yüme Yoluyla Yoksulluğun Azalması, ve 
(3) Barışın Sağlamlaştırılması.

TICAD IV 5 yıl sonra gerçekleşti ve katı-
lımın artması sebebiyle konferansın yeri-
ni Tokyo’dan Yokohama’ya taşıdık. Japon 
Hükümeti TICAD için Tokyo’da mükem-
mel bir oteli kullanıyordu; ancak otelin 
kapasitesi artık yeterli gelmeyince başka 
bir yer kullanmaya karar verildi. Bu, pek 
tabii, lojistik anlamda bir değişiklik de-
mekti ancak TICAD IV, bana göre TICAD 
tarihi için bir dönüm noktasıdır. Önce-
sinde, TICAD’da sadece resmî kalkınma 
yardımları nezdinde Afrika’nın kalkınması 
müzakere ediliyordu ancak TICAD IV’le 
birlikte ilk defa ticaret ve yatırım konuları 
da ele alındı.

5 yıl sonra 2013’te TICAD V, TICAD IV’ün 
tasdiklenmesi mahiyetindeydi. 2005’ten 
bu yana Afrika ülkeleri çok iyi ekonomik 
performans gösterdiler. TICAD V aynı 
zamanda 1993’te başlayan bu sürecin 20. 
yıldönümü ve Afrika Birliği Örgütü’nün 
(OAU) kurulmasının 50. yıldönümüy-
dü (1963). TICAD IV’ten sonra Afrika 
Birliği’nin (AU) TICAD’a dâhil olmasını 
kapsayan bir politika önerisi sunduk ve 
bu konferansı değişimli olarak düzenle-
meyi önerdik. Bundan sonra Afrika Birliği 
(AU), TICAD’ın ana organizatörlerinden 
birisi haline geldi.

TICAD IV ve V’ten itibaren TICAD çok 
daha fazla sonuç odaklı bir toplantı haline 
geldi. Öncesinde Japonya Afrika’yı ortak 
olarak değil, sadece bir yardım alıcı olarak 
görmeye başladı. Ancak TICAD IV ve V’te 
Japonya Afrika’yı ekonomik olduğu kadar 
politik anlamda da bir ortak olarak görü-
yordu. TICAD V aynı zamanda TICAD 
sürecinin temellerini beyan etti: Afrika’da 
güçlü ve sürdürülebilir ekonomiyi, kap-
samlı ve dirençli bir toplumu, barış ve 
istikrarı ve ticaret ve yatırımı gerçekleş-
tirmek. TICAD V’ten sonra, Başbakan 
Abe, 2013’te Cibuti ve 2014’te Mozam-
bik, Fildişi Sahilleri ve Etiyopya olmak 

üzere Afrika’yı iki defa ziyaret etti. Addis 
Ababa’da bulunan Afrika Birliği binasında 
Afrika’yla ilgili çok önemli bir siyasi ko-
nuşma yaptı. Burada Japon iş yapma felse-
fesinin önemini vurguladı. 

Nairobi’de gerçekleşen son TICAD top-
lantısı olan TICAD VI’nın ana konusu 
Afrika’daki en son stratejimizdi. Bu, Baş-
bakan Abe’in Afrika kıtasına yapmış oldu-
ğu üçüncü ziyaretti. TICAD VI’ya kadar 
toplantılar beş yılda bir Japonya’da düzen-
leniyordu. TICAD VI yeni bir dönemin 
başlangıcı oldu; bundan sonra toplantı-
lar üç yılda bir dönüşümlü olarak Afrika 
ve Japonya’da düzenlenecek. TICAD VII 
2019’da belki Yokohama’da düzenlenebi-
lir. TICAD VI’da NAIROBI Hareket Planı 
kabul edildi. Japonya’nın Afrika vizyonu 
bundan sonra üç ayaklı olarak şu şekilde 
olacak: Nitelikli Afrika, dirençli Afrika ve 
istikrarlı Afrika. 

TICAD vasıtasıyla paradigmatik bir de-
ğişim meydana gelmiştir. TICAD IV bir 
dönüm noktasıydı ve TICAD V bunun 
tasdiklenmesi idi. TICAD VI ise yeni bir 
dönemi başlatmış ve aynı zamanda iş 
dünyasını da buna katmıştır. İlk defa iş 
camiası Afrikalı liderlerle rahatça iş ko-
nuşmuşlardır. Bu, ticaretin ve yardımın 
bir arada aynı karede yer aldığı, yeni tarz 
ve düşüncede bir Japon Afrika politikasını 
göstermektedir. Son olarak, TICAD’dan 
önce Japonya’nın Kuzey Afrika dahil ol-
mak üzere sadece 24 büyükelçiliği vardı. 
Şimdi 34 Japon büyükelçiliği bulunmakta-
dır ve bu sayı seneye 35 olacak. Bu gerçek-
ten şaşırtıcı bir sayıdır. Öte yandan Çin’in 
51 Afrika ülkesinde büyükelçiliği vardır 
ve üç ülke Tayvan’la dost ülkelerdir (Ekim 
2016 sonu itibarı ile ve 2017 yılının başın-
da São Tomé ve Príncipe, Taipei ile olan 
diplomatik ilişkisini kesmiştir). Ayrıca, 
Çinliler Gambiya’da yeni bir büyükelçilik 
kurmaktadır.

Çok teşekkürler.
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Batılı güçler için Afrika yüzyıllar boyu bir 
sömürü bölgesi olmuştur. Kıta, sömürge-
cilik döneminde çok ıstırap çekti. İnsanlar 
da dâhil olmak üzere her türden kaynak 
ele geçirildi ve milyonlarca Afrikalı kötü 
koşullarda çalışmaya zorlandı. Bu, insan-
lık için tamamen karanlık bir dönemdi. 
Acımasız sömürgecilik yüzünden şiddet 
Afrika’nın genel özelliklerinden biri hali-
ne geldi. Kıta yalnızca sömürgeci güçlere 
tamamen bağımlı hale gelmekle kalma-
dı aynı zamanda Afrika’nın dünyanın 
geri kalanıyla olan ekonomik ve kültürel 
bağlarının da önü kesildi. Bu da kıtanın 
uzun süreli bir yalnızlığa mahkum olma-
sına sebep oldu. Örneğin özellikle Doğu 
Afrika’da Arap dünyası, Hindistan ve Çin 
ile ticaret yapan topluluklar bu bölgelerle 
olan bağını yitirdi ve tüm sömürgecilik 
dönemi boyunca Avrupa pazarlarına ta-
mamen bağımlı hale getirildi.

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından bu ka-
ranlık dönem nihayet sona erdi; fakat Af-
rika bu sefer de Soğuk Savaş dönemi süper 
güçleri ABD ve Sovyetler Birliği’nin oyun 
alanı hâline geldi. İki süper güç de kapa-
sitelerini müttefik kazanmak için kullandı 
ve kendi ulusal çıkarları için askerî dar-
beleri desteklemekten asla çekinmediler. 
Soğuk Savaş dönemi boyunca Afrika’nın 
kaderi değişmedi. Süper güçlerin dolaylı 
savaşları ve desteklediği dikta yönetimleri 
milyonlarca Afrikalıyı yoksulluk ve umut-
suzluk içinde bıraktı.

Soğuk Savaş sonrası dönem ise yeni bir 
sayfa açtı. İki kutuplu sistem yerine, çok 
kutuplu yeni bir dünya gelişmeye başladı. 
Günümüzde Batı, Afrika’daki tek güç de-
ğildir. Bu kıtayla yeni ilişkiler kurmayı ar-
zulayan birçok ulus var. Türkiye, Çin, Hin-
distan, Japonya, Güney Kore, Brezilya ve 
hatta İran bile Afrika’daki etki alanını ge-
nişletiyor. Açıktır ki bu yeni dönem Batılı 

güçler için önemli bir engel teşkil etmek-
tedir. Afrika’daki yeni aktörler kıtadaki 
Batı tekelini kırmaktadır. Afrikalı ülkeler 
de dış politikalarını farklı aktörlere yönelt-
me konusunda daha istekliler. Günümüz-
de Afrika’nın Batı algısı değişmektedir. 
Afrika dünyayı keşfediyor ve sömürgecilik 
döneminde kaybolan ticari, iş, diplomatik 
ve kültürel bağlarını tekrardan kuruyor. 

Türkiye’nin Afrika’yla uzun bir geçmişi ol-
masına rağmen çağdaş Türkiye-Afrika iliş-
kileri yeni bir olgu olarak görülebilir. 2005 
yılının “Afrika Yılı” ilan edilmesinden bu 
yana Türkiye kıtaya ulaşan çeşitli kanallar 
oluşturdu. Bu bağlamda, Türkiye’nin kıta-
ya dahil oluşunun ticari boyutun yanı sıra 
daha birçok başka boyutu da var. Türkiye, 
en başından beri, Afrika halkının sosyal 
ve ekonomik engellerini hiçbir zaman 
görmezden gelmedi. Sahra Altı Afrika’da 
nüfusun %47’si aşırı yoksulluk sınırında 
yaşıyor. 500 milyondan fazla insan elektrik 
kullanamıyor ve 250 milyondan fazla in-
san temiz içme suyuna erişemiyor. Bu yüz-
den insani yardım ve kalkınma yardımları 
Türkiye-Afrika ilişkilerini oluşturan en 
önemli olgulardan biridir. 

Şu ana kadar Türkiye’nin Afrika politika-
sının ivme kazandığı görülmektedir. Türk 
sivil toplumunun ya da Türk devlet ku-
rumlarının parasal yardım sağladığı insani 
projeler ve kalkınma projeleri milyonlarca 
Afrikalı için güvenilir içme suyu, eğitim, 
sağlık hizmeti, mesleki eğitim ve burs sağ-
lamaktadır. Bence, Türkiye’nin bu destek-
leyici yanını Somali’de çok iyi görebiliriz. 

Türkiye’nin desteği, Somali’ye yönelik kal-
kınma ve barış inşası politikalarıyla da bir-
leşince, Türkiye’yi Afrika Boynuzu’ndaki 
en önemli aktörlerden biri haline getirdi. 
Türk kuruluşları Mogadişu sokaklarını te-
mizlemek, çöp toplamak, yiyecek ve temiz 

4. Serhat Orakçı
(İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi [INSAMER])

Türkiye’nin Afrika’daki İnsani Çalışmaları



JAPONYA VE TÜRKIYE: INSANI GÜÇLER ORSAM

ORSAM 
Rapor No: 212, Haziran 2017 59

içme suyu sağlamak, okul, hastane, cami 
ve hatta havalimanı ve limanlar inşa etmek 
gibi çok kapsamlı projeler yürütmektedir. 
Batılı mevkidaşları Somali’de sürege-
len güvenlik koşulları sebebiyle yalnızca 
Kenya’nın Nairobi kenti üzerinden çalı-
şırken, Türk yardım kuruluşları Mogadişu 
sokaklarında özgürce boy gösteriyorlar.

Türk tipi yardım modelinin Somali’de 
verimli olduğu görülmektedir. Bugün 
Mogadişu’yu ziyaret eden herkes bunu 
kolaylıkla görebilir. Geçenlerde en büyük 
Türk büyükelçiliği açıldı. Ülkenin güvenlik 
sorunlarına rağmen Türkiye Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan Somali’yi üç 
kez ziyaret etti. İlginç bir şekilde bugün-
lerde Erdoğan ismi en popüler bebek isim-
leri arasında yer alıyor. Bazı cadde isimleri 
de Türkçe isimlerle değiştirildi. 

Türkiye’nin küçük katkısı Somali için yeni 
bir dönem başlattı. Ayrıca bence, bu du-
rum Nairobi’de kurulmuş Batılı yardım 
kuruluşları için de bir çağrı niteliği taşıyor. 
Somali için toplanan fonlar BM ile ilintili 
kuruluşlar tarafından cömertçe harcan-
masına rağmen, pek de bir fark yaratma-
makta. 

Diğer yandan, Türkiye’nin 2011 yılında 
Somali’de meydana gelen insanlık krizi-
ne yaklaşımı da oldukça yapıcıydı. Tür-
kiye Somali’nin istikrarına yatırım yaptı. 
Afrika’nın çeşitli ülkelerinde gösterdiği 
bu etkili insani çabaları Türkiye için yeni 
ticaret ve iş imkânları sağlamaktadır. Ör-
neğin, Türk Hava Yolları, Mogadişu’ya se-
fer düzenleyen tek uluslararası şirket olma 
konumunu hâlâ koruyor. Başkentteki tüm 

havalimanı terminalleri ve deniz limanları 
Türk şirketler tarafından yönetilmektedir. 
200 yataklı Recep Tayyip Erdoğan Hasta-
nesi de şu anda Mogadişu’daki Türk yetki-
liler tarafından yönetilmektedir.

Türkiye’nin insani faaliyetleri tabii ki 
Somali’yle sınırlı değil. TİKA, AFAD, KI-
ZILAY, DİYANET ve İHH gibi sivil top-
lum kuruluşları kıta genelinde faaliyet 
gösteriyor. Somali’de olduğu gibi Türkiye 
Sudan’ın Darfur bölgesinde de 140 yataklı 
bir hastane işletiyor. Gana’daki en büyük 
cami inşasının sermayesi bir Türk sivil 
toplum kuruluşu tarafından sağlanmak-
tadır. 

Türkiye son on yılda Afrika’daki en önemli 
aktör haline geldi. Özellikle insani konu-
larda oldukça aktif bir rol oynayan Tür-
kiye, Somali’de eşsiz bir konuma sahip. 
Fakat Türkiye’nin bazı iç ve dış ilişkileri 
Afrika’daki insani çabalarını olumsuz etki-
liyor. Mogadişu’daki Türk büyükelçiliğine 
yapılan saldırıyı hatırlarsanız silahlı terör 
örgütleri Türkiye’ye karşı bazı tehditler 
oluşturuyor. Özellikle 15 Temmuz’un ar-
dından FETÖ’ye bağlı sözleşmeli okullar, 
Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında sorun-
lara sebep oldu. Fakat Somali, Sudan ve 
Gine gibi ülkeler FETÖ üyelerini derhal 
tasfiye etti ve bazı okulları Türkiye hüku-
metine teslim etti. Stratejik olarak Türki-
ye artık devlet kurumlarını destekliyor ve 
FETÖ okullarının yerine devlet destekli 
okullar açılıyor. Bu terör örgütü yaklaşık 
110 sözleşmeli okulla Afrika’daki güçlü 
varlığını sürdürse de Türkiye’nin kısa va-
dede bu sorunu çözmek için yeterli güce 
ve kapasiteye sahip olduğunu düşünüyo-
rum.



ORSAM ORSAM / JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ

ORSAM 
Rapor No: 212, Haziran 201760

Amitav Acharya, Amerikan Dünya Düze-
ninin Sonu isimli çalışmasında yeni dünya 
düzenini “multiplex” terimi ile tanımla-
maktadır. Geleneksel büyük güçlerin ve 
hatta hegemon güçlerin, küresel sonuçları 
tek başlarına etkilemede rolleri azalmakta-
dır. Dünya farklı tip güçlerin, büyük güçler 
veya bölgesel güçler, birbirleri ile çok ya-
kından karşılıklı bağımlı oldukları bir are-
naya dönüşmektedir. Bütün bunlar farklı  
meselelerde farklı derecelerde etkin ol-
makta, konu ve bağlamların hepsinde bir-
den etkin olmamaktadırlar.  Bir anlamda, 
tercih edilebilecek farklı hikayelerin devam 
ettiği bir dünyada, bu hikayelerin her biri 
farklı bir aktör kümesinin etkisi altında bu-
lunmaktadır. Bu aktörler devletler, toplum-
lar, topluluklar ve bireylerden oluşmakta 
olup, her birinin dünyayı anlayıp okuyuş 
biçimi farklıdır. 

Dünyayı nasıl görecekleriyle ilgili tercih-
leri ve kendi perspektiflerinin “tek doğru” 
olmasıyla ilgili iddiaları ne olursa olsun, 
muhtemelen herkes hemfikirdir ki bu ço-
ğulcu dünyanın değişen en önemli karak-
teri uluslararası düzende gücün dağılarak 
yayılmakta olduğu ve bu dağılımın devlet-
lerden devletlere olduğu kadar devletler-
den diğer aktörlere de doğru olduğudur. 
Daha önce güçlü olanlar hâlâ güçlerini ko-
rumaktadır. Ancak artık sahnede başka ak-
törler de bulunmakta ve yeni ortaya çıkan 
konular dünya ajandasında ağırlıklarını 
artırmaktadır. Hiçbir aktör dünya mesele-
lerini ve dünya düzeninin gelişimini etkin 
bir biçimde şekillendirme becerisine sahip 
değildir. Gücün dağılıp yayılması gittikçe 

daha karmaşık problemleri ve de bu prob-
lemlere cevap vermek için gerekli toplu 
ve düzenli çabaları zorlaştırmakta, bunun 
sonucu olarak da dünyada çatışmaların ve 
çatışmaların getirdiği ıstırapların artması-
na sebep olmaktadır. Bir anlamda bu bir 
liderlik ve ahenk sorunudur. 

Türkiye ile Japonya arasındaki bu sempoz-
yum serisi bir gereklilikten doğmuştur; 
daha çoğulcu ve katmerli, bir yandan da 
tehlikeli olan dünyada Türkiye ve Japonya 
gibi aktörlerin arasında kurulacak sıkı or-
taklık bölgesel ve küresel barış ve istikrar 
için gerekli işbirliğini kolaylaştırmada kri-
tik bir önem taşımaktadır. Bu ülkeler kendi 
bölgelerinde önemlidir ve daha büyük bir 
uluslararası rol oynama konusunda karar-
lıdır. Dünyadaki çatışmalar bu ülkelerin 
sadece güvenlik değil ekonomik çıkarlarını 
da etkilemektedir. Bölgesel çevrelerinde 
barış ve refaha olumlu katkıda bulunabil-
me yolunu arayabilecekleri sürekli bir plat-
forma ihtiyaç bulunmaktadır. 

Artık Türkiye ve Japonya’nın ilişkilerinin 
düzeyini sadece ikili ilişkiler sınırları içinde 
tutma lüksleri yoktur. Liderlik almaya baş-
lamaları, küresel ölçekte odaklanmaları, ve 
diğer bölgesel ve küresel aktörlerle işbirliği 
yaparak dünya meselelerini çözmeye çalış-
maları gerekmektedir. Bu sebeple, bunun 
gibi, ikili güncel meselelerin ötesine geçen 
dünya meseleleri için entelektüel alışveri-
şi hedefleyen platformları desteklemeleri 
gerekmektedir. İleride daha da gelişeceği-
ni ümit ettiğimiz bu sempozyum serisinin 
başlıca amacı ve motivasyonu budur.

IV. SONUÇ 
Sonuç


