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SUNUCU- De¤erli misafirler; Baflkent Üniversitesi Stratejik Araflt›rmalar
Merkezi taraf›ndan düzenlenen “Ortado¤u’daki Strateji Çat›flmalar› ve
Ard›ndaki Gerçekler” konulu panele hofl geldiniz.

Efendim flimdi panelin aç›l›fl konuflmas›n› yapmak üzere Baflkent
Üniversitesi Stratejik Araflt›rmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Selçuk
Uslu’yu kürsüye davet ediyorum. 

Prof. Dr. SELÇUK USLU- Say›n Bakanlar, Say›n Rektör Yard›mc›m,
say›n ö¤retimi üyeleri, de¤erli konuklar; Bugün, ‹srail’in Gazze
sald›r›lar›yla yeniden gündeme oturmufl olan Ortado¤u sorununu,
“Ortado¤u’daki Strateji Çat›flmalar› ve Ard›ndaki Gerçekler” bafll›¤›
alt›nda inceleyece¤imiz sempozyumumuza hofl geldiniz. 

Bizim bu toplant›lardaki konuflma s›ralar›m›z, önce ben bir aç›l›fl
konuflmas› yapar›m, ondan sonra Rektör Bey bir konuflma yapard›,
ancak misafirleri oldu¤u için, Rektör Bey bu konuflmas›n› toplant›n›n
sonunda yapacaklar. 

Konu biliyorsunuz çok önemli. Ortado¤u kaynayan bir kazan. Çok k›sa
bir özet yapmam gerekirse sizlere flunlar› özetle söylemek istiyorum:
Bir, ‹ran’a karfl› bugün büyük devletler taraf›ndan nükleer silah
haz›rl›¤› içinde oldu¤u yolunda iddialar var ve büyük devletlerin bu
durum karfl›s›nda ‹ran’a yönelttikleri birtak›m tehditler var. Ancak, çok
enteresan ‹ran hiç bunlar› dikkate alm›yor, sessiz ve derinden benim
gördü¤üm kadar›yla bildi¤ini okuyor. 

Sonra, biliyorsunuz Irak meselesi var. Büyük devletler Irak’a
demokrasiyi getirdiklerini söylüyorlar, ama bu ne biçim demokrasiyse,
Irak’ta tafl üstünde tafl, omuz üstünde bafl kalmad›. Nas›l demokrasi,
ben bunu da anlam›fl de¤ilim. Halen evsiz barks›z milyonlarca insan
var. Yüz binlerce insan hayat›n› kaybetti, halen Irak’›n her köflesinde
bombalar patl›yor, insanlar ölüyor, çoluk çocuk ölüyor, siviller ölüyor.
Ama onlar demokrasiyi getirmekten söz ediyorlar. Son günlerde
karfl›m›za ç›kt› biliyorsunuz. ‹srail ve Gazze. Gazze’de HAMAS
hepinizin bildi¤i gibi iktidarda ve çok enteresand›r, ‹srail’in böyle bir
davran›fla nas›l bir tepki gösterece¤ini bilmesine ra¤men, HAMAS tuttu,
‹srail'in baz› kentlerine üç befl tane ilkel füzesini gönderdi. 
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Bunun üzerine ‹srail de kalkt›, ilk önce havadan sald›rd›, sonra karadan
Gazze’ye girdi. Gazetelerin yazd›¤›na göre ölü say›s› 1400 ve ne ac›d›r
ki, bu 1400 ölü kad›n, çoluk çocuk yafll› ve hemen hemen büyük bir
ço¤unlu¤u da sivil insanlardan olufluyor. Yani, ‹srail'in sald›r›s›
karfl›s›nda ‹srail'e direnen bir askeri güç yok ve insanl›k eli el üstünde
bir sinema salonunda film seyreder gibi bu olaylar› böyle seyretti. 

Türkiye tabii ne yapt›? Türkiye bölgedeki büyük laik ve demokratik bir
ülke olarak burada söz sahibi oldu¤una inanarak ve iyi niyetten
kesinlikle kuflkum yok, arabuluculu¤a soyundu, ancak bir nokta orada
kayboldu, o da flu: Arabuluculuktaki özellik tarafs›z ve objektif olmal›.
Türkiye maalesef bunu yapamad›. Türkiye bu ifle soyundu¤u zaman,
tamamen HAMAS taraftar› bir görünüm içine girince, dünya
devletlerinin gözündeki güvenilirli¤ini de yitirdi. 

Dolay›s›yla, ne oldu? Devreye, M›s›r ve Fransa girdi ve onlar›n önerileri
dikkate al›nd›. Tabii, flimdi bu davran›fl de¤erli konuklar; Türk d›fl
politikas›ndaki eksilere bir eksi daha ekledi. Benim kiflisel görüfllerime
göre durum, Ortado¤u’da özetle bu. Panelimize kat›lan çok de¤erli
konuflmac›lar›m›z var, tahmin ediyorum bu konular› çok daha fazla
açacaklar. 

Tekrar hepinize hofl geldiniz diyorum, sayg›lar sunuyorum efendim. 

SUNCU- Say›n Uslu’ya bir kez daha teflekkür ediyoruz. 

De¤erli konuklar; flimdi de Panelimizin yöneticisini ve kat›l›mc›lar›n›
sizlere tan›tmak istiyorum. Panelimizi Gazi Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Hasan Ünal yönetecek ve kat›l›mc›lar TÜRKSAM Baflkan›
Say›n Sinan O¤an; TUSAM Ortado¤u Uzman› Say›n Miray Vurmay ve
Milliyet Gazetesi Yazar› Say›n Semih ‹diz. Kendilerini yerlerine davet
ediyorum. 

Prof. Dr. HASAN ÜNAL (OTURUM BAfiKANI)- De¤erli misafirler,
k›ymetli ö¤retim üyeleri, sevgili ö¤renciler; Baflkent Üniversitesi
Stratejik Araflt›rmalar Merkezi’nin geleneksel beyin f›rt›nalar›ndan
birisinde daha birlikteyiz. 
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Bugünkü beyin f›rt›nas›n›n konusu oldukça güncel ve anlaml›. Çünkü,
hakikaten az önce Say›n Baflkan Prof. Selçuk Uslu da aç›l›fl
konuflmas›nda belirtti¤i gibi, son 7-8 y›ld›r Ortado¤u Bölgesi bilhassa
2003 y›l›nda Amerika'n›n Irak’› iflgalinden buyana tam bir atefl topuna
dönmüfl durumda. Gerçi Ortado¤u Osmanl› yönetiminden ç›kt›¤›
tarihlerden buyana hemen hemen hiç bar›fl ve huzur görmedi, dönem
dönem sürekli çat›flmalar oldu. 

Öyle görülüyor ki Ortado¤u 2003-2008 y›llar› aras›nda, hatta buna
‹srail'in son Gazze operasyonundan dolay› 2009’u da ilave etmek
mümkün, muazzam bir kargafla ve bu arada atefl topuna çevrilmifl
durumda. Sadece mesela birkaç hususu hat›rlamak gerekirse,
Amerikanl›lar 2003 y›l›nda Irak'a müdahale ederken, daha do¤rusu
Irak'› iflgal ederken, Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi Karar›
olmaks›z›n, o zamanki Amerikan yönetiminin ortaya koydu¤u
gerekçelerden baz›lar› flunlard›: “Irak’ta muazzam miktarda kitle imha
silah› var. ‹kincisi, Irak bu El Kaide tarz› terörist unsurlarla iliflki
kurmufl, bunlara dair elimizde belgeler var. Falanca Irakl› diplomat
filanca yerde, falanca El Kaide ba¤lant›l› oldu¤unu düflündü¤ümüz
adama telefonda flunu demifl. Belki bir kere de restoranda bir araya
geldiklerine dair iflaretler var” gibi gerekçeler vard›. 

Çok ilginçtir, gerekçelerden birisi de “Saddam Hüseyin zalim bir
diktatördür, çünkü kendi halk›ndan 300 bin kiflinin ölümüne sebebiyet
vermifltir, Saddam Hüseyin iktidarlar› döneminde” denilmifltir.
Sonras›n› hat›rlatmama bile gerek yok. Irak’ta kitle imha silah›
bulunamad›; emaresi dahi ortaya ç›kmad›. 

Bu arada, Irak'›n El Kaide tarz› terörist unsurlarla Irak yönetiminin
iflbirli¤i yapt›¤›na dair gene hiçbir kan›t bulunamad›. Fakat çok ilginç-
tir, bütün bunlar söylendi¤i zaman, önce ‹ngiltere Baflbakan› Tony
Blair, sonra da Amerikan Baflkan› Bush (o zamanki baflkan diyelim, iki
gün öncesine kadar baflkand›) “Hakikaten bulamad›k, özür dileriz,
kamuoyunu yan›ltm›fl›z, ama kabul etmek laz›m ki, Irak'a demokrasi
geldi. Saddam bir zalim diktatördü, flimdi daha iyi oldu” dedi.

Amerikan Üniversitesi John Hopkins’e ba¤l› bir kurulufl 2006 y›l›nda,
Irak'ta Amerika'n›n iflgalinden sonra ne kadar insan öldürülmüfl, ölmüfl
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veya ölümüne sebebiyet verilmifltir. Yani oradaki savafl flartlar›ndan
dolay› ne kadar insan kaybedilmifltir konusunda bir araflt›rma yapm›flt›.
O zaman, bunun 1,2 milyon civar›nda oldu¤u tahmin ediliyordu.
Bildi¤iniz gibi bunlar›n da tümüyle, ama neredeyse tümüyle masum
insanlardan olufluyor. ABD’nin yaratt›¤› koflullardan dolay› kad›nlar,
çocuklar, bebekler, hasta insanlar, tedavisi mümkün hastal›klardan
dolay› öldüler. 

Bir baflka fleyi daha belki hat›rlatmakta fayda var. “Irak'a demokrasi
geldi” iddialar› da çok ilginç. Çünkü Ebu Gureyb Hapishanesi’nden
f›flk›ran rezalet, insanlar›n Irak'ta baz›lar›n›n birkaç gün, baz›lar›n›n
birkaç hafta, baz›lar›n›n birkaç ay, baz›lar›n›n birkaç y›ll›¤›na
Guantanamo tarz› hapishanelerde herhangi bir suç isnad›nda
bulunulmaks›z›n, neden oraya t›k›ld›klar› söylenmeksizin, günü
birlikte iflkence edilerek veya afla¤›lan›larak devam etti gitti. 

Bu arada demokrasiyle ilgili en önemli geliflme de belki flu oldu: Irak'ta
hakikaten ortaya sand›k geldi. Fakat biliyorsunuz, bugüne kadar
yap›lan bütün seçimlerde ve referandumlarda da afla¤› yukar› her yerde
befl civar›nda sand›k toplat›ld›, ondan sonra topluca say›m için
Ba¤dat’a götürüldü, sonra afla¤› yukar› 3-4 ayl›k sürelerde Talabani,
Barzani bir taraftan, fiii gruplar› öbür taraftan, Sünnileri temsil
iddias›nda olanlar baflka tarafta, di¤er gruplar› temsil edenler oturdular,
adeta canl› hayvan pazarl›¤› edercesine “benim oyum yüzde bilmem 27
nokta flundan afla¤› olursa kabul etmem, öteki flundan afla¤› olursa
kabul etmem, benim milletvekili say›m bundan afla¤› olursa kabul
etmem” diye pazarl›klarla sonuçlar belirlediler. 

Bütün bunlar belki iflin bir taraf›, bir baflka taraf› daha var. O da bütün
bunlar niye oluyor? Yani, güya demokrasi getiriliyor, ama demokrasi-
den baflka her fleye benziyor. Öte yandan, mesela seçimle iktidara
gelen HAMAS, Amerikan ve Amerikan müttefikleri taraf›ndan tümüyle
terörist olarak ilan edilmifl durumda. Bu arada Ortado¤u’da acaba
s›n›rlar›n de¤iflmesi yönünde bir gidiflat m› var? En önemli konulardan
birisi de, belki özellikle Say›n Sinan O¤an’›n üzerinde duraca¤›, geçen
y›l›n A¤ustos ay›nda Rusya’yla, Amerika aras›nda bafllayan ve Gürcis-
tan savafl›yla özdeflleflen restleflme, bu bölgeyi de nas›l etkileyerek
devam edecek? Bütün bunlar› buradaki konuflmac›larla birlikte
de¤erlendirece¤iz. 
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Ben fazla sözü uzatmadan, elinizde bulunan listede küçük bir
de¤ifliklik yaparak, TUSAM Ortado¤u Uzman›’n› Say›n Miray Vurmay’a
ilk konuflmac› olarak söz vermek istiyorum. Sonra Say›n Semih ‹diz’e
söz verece¤im. Son olarak da az önce bahsetti¤im Amerika’yla Rusya
aras›ndaki Avrasya’da bafllayan jeopolitik mücadelenin bu bölgeyi
nas›l ilgilendirece¤ine, etkileyece¤ine dair tahlilleriyle bizi bilgilendire-
cek olan Sinan O¤an’a söz tevcih edece¤im. 
Say›n Miray Vurmay buyurun. 

M‹RAY VURMAY (TUSAM Ortado¤u Uzman›)- Teflekkür ederim
Hocam.

Öncelikle herkese hofl geldiniz demek istiyorum. Hocam›n dedi¤i gibi
bugün asl›nda her ne kadar biraz durulmufl gibi görünse de, Gazze
merkezinden Ortado¤u’ya bir bak›fl yans›tmaya çal›flaca¤›z. Ben sizlere
kendi pay›ma düflen zaman dilimi içerisinde özellikle Ortado¤u’dan bir
bak›fl sunmaya çal›flaca¤›m. Örne¤in, bu savafl, operasyon ya da tek
tarafl› ateflkesle sonuçlanan bu durum ‹srail'de ve Arap dünyas›nda
nas›l alg›lan›yor? Yans›malar› neler? Ortado¤u’da bölgesel olarak ne tip
de¤iflikliklere yol açabilir? Bunlar›n üzerinde duraca¤›m. 

Arap dünyas›ndan bafllamak istiyorum. Biliyorsunuz, son dönemde
Araplar›n ikiye bölünmesi söz konusu oldu. Özellikle, son Gazze
sald›r›s›ndan sonra iyiden iyiye parçalanm›fll›k ön plana ç›kt›. Arap
Birli¤i’nin geç toplanmas›, M›s›r, Suudi Arabistan ve Ürdün gibi Bat›’ya
angaje olmufl; özellikle ‹srail ve Amerika Birleflik Devletleri ile ciddi
anlamda ekonomik ve siyasi iliflkileri olan Arap ülkelerinin Filistin
davas›na, tabii yanlar›na Filistin’in parçalanm›fll›¤›n› da çekerek, yani El
Fetih kanad›n› çekerek, Arap Ortado¤u’sundaki radikal ve ›l›ml›
ayr›m›nda, saflar›n daha da keskinlendi¤ini gördük.

Özellikle, bunu Arap Birli¤i çerçevesinde ele almak istiyorum.
Öncelikle, Arap Birli¤i’nden bahsetmek laz›m. Arap Birli¤i nedir, ne
zaman kurulmufltur, nas›l kurulmufltur? 1960’lar›n sonunda kurulmufl
bu Birlik, özellikle o dönem, özellikle so¤uk savafl dönemindeki Arap
davalar› ki, Filistin davas› bunun en bafl›nda geliyordu. Çünkü o
dönemde 1967 savafl› öncesinde bütün Arap ülkeleri neredeyse
birleflerek ‹srail’le savafl›yorlard›. 
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1967 Savafl› Ortado¤u’da dengeleri bugünkü kadar olmasa da ciddi
anlamda de¤ifltirdi. Öncelikle 1967 Savafl›’ndan sonra flunu tespit
etmek laz›m: ‹srail en büyük s›n›rlar›na ulaflt›. Daha sonra M›s›r ve
Ürdün’le ateflkes anlaflmalar› imzaland›, bar›fl anlaflmalar› imzaland›.
Daha sonraki süreçte Suriye ve Lübnan’la olan iliflkiler de¤iflti ve 67
savafl›ndan sonra da bugünden bak›ld›¤›nda, özellikle Arap siyasal
düflüncesinde flu ön plandad›r: 1967 y›l›nda yaflanan 6 Gün Savafl›’ndan
sonra, Arap milliyetçili¤i otopsisi bile yap›lmadan tarihin kimsesizler
mezarl›¤›na gömülmüfltür. Bu söz bana ait de¤il, Arap milliyetçili¤ini
genel anlamda akademik olarak tart›flan ve bu anlamda dünyada en
çok kabul gören Prof. Dr. Adit Davifla’n›n, kendisi de bir Arap’t›r. Onun
bir ifadesi ve 1967 Savafl›’ndan sonra gerçekten, hem ‹srail için, hem de
Arap dünyas› için dengeler çok farkl› bir flekilde de¤iflti. 

“So¤uk Savafl”›n sonlar›nda, özellikle 1990’lar›n bafl›nda, 1987’deki
Birinci ‹ntifa’dan sonra da Filistin ba¤lam›nda birtak›m de¤ifliklikler
meydana geldi. El Fetih’in bar›fl masas›na yanaflmas›, Oslo Süreci,
Madrid Süreci, Camp David Süreci arkas›ndan gelen ve tabii ki Yaser
Arafat’›n daha ›l›ml› bir flekilde duruma yaklaflmas›, en az›ndan bar›fl
masas›na oturmas›. Çünkü, biliyorsunuz ‹srail hiçbir zaman Yaser
Arafat’›n gerçekten bar›fl yapaca¤›na inanmad› ki, ömrünün son
y›llar›n› zaten Ramallah’taki karargâh›nda ‹srail ablukas› alt›nda geçirdi. 
Bu ön plandayken, yani Filistin Arap davas› olarak an›l›rken,
1990’lardan sonra birdenbire ‹slam davas› haline geldi. Özellikle, son
duruma bakmak için Arap dünyas› içindeki Filistin ba¤lam›ndaki
ayr›flt›rmay› daha mikroskobik bir flekilde anlayabilmek için bu
duruma bakmak laz›m. 

Bu hem genel, küresel, hem de bölgesel olarak sistemin de getirdi¤i
çeflitli noktalarla alakal›. Ama öncelikle, konuflmam›n bafl›nda dedi¤im
gibi içeriden bir analiz yapmaya çal›fl›rsak, Arap milliyetçili¤inin Filistin
davas›ndaki rolü neydi, yeri neydi, ne kadar etkiliydi? Buna bakmak
laz›m. Öncelikle flunu söylemek istiyorum: Arap ülkeleri içerisinde son
dönemde ad›n› sayd›¤›m ve belirtti¤im bu bölünme yeni bir fley de¤il.
Daha öncelerde Arap milliyetçili¤inin en sert, en fliddetli bir flekilde
savunuldu¤u 1960-70’lerde de bunun tohumlar› vard›. Ama o dönem
içerisinde tabiri caizse “kol k›r›l›p yen içinde” kal›yordu. Ama 1980-
90’lardan sonra özellikle Filistin ba¤lam›nda Arafat merkezli olarak
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durum biraz da de¤iflti. Örne¤in, o dönemki Arap liderlere bakarsak,
hemen hemen hepsinin Arafat’la aras› hiç iyi de¤ildi. Öncelikle
sürgünler oldu. Filistin Kurtulufl Örgütü önce Ürdün’den sürüldü;
Lübnan’a geçtiler. Lübnan’daki iç savafltan sonra, Kuzey Afrika’ya
sürüldüler, ondan sonra çeflitli ülkelere Suriye’ye, Libya’ya, Tunus’a
da¤›ld›lar. Filistin Kurtulufl Örgütü ekibi, bir flekilde, Arap ülkeleri
aras›nda paylafl›lmaya çal›fl›ld›. 

O dönemde zaten hem gizliden, hem aç›ktan olarak Yaser Arafat’›n
siyasi kiflili¤i üzerinde her zaman için çeflitli elefltiriler yap›ld›. Arap
Birli¤i içerisinde o dönemki tutanaklara, Arap Birli¤i zirvelerinde
yap›lan konuflmalara bakarsan›z, asl›nda tek bir birliktelik hiçbir zaman
görülmedi. Arap milliyetçili¤inin o romantik, efsanevi ya da fantastik
olarak sözü edilen tek bir Arap ulusu fikri asl›nda hiçbir zaman gerçek
olmad›. 1920’lerde ortaya ç›kan romantik bir ak›m olarak de¤erlendiril-
di hep. Gerçe¤e uygulanmas›, pratik olarak hayata geçirilmesi, belki
Suriye ve M›s›r’›n birleflti¤i Birleflik Arap Cumhuriyeti döneminde
ucundan, k›y›s›ndan yakalanm›flt›, ama o da çok uzun ömürlü olmad›
ve daha sonras›nda Arap dünyas› içinde çok daha büyük ayr›l›klara
neden oldu. 

Filistin ba¤lam›nda bakarsak, dedi¤im gibi o dönem içerisinde de, yani
bizim Arap milliyetçili¤inin çok yüksek irtifalarda oldu¤unu
düflündü¤ümüz y›llarda da, yani ‹srail’le Arap ülkeleri top yekûn bir
flekilde çarp›fl›rken de asl›nda çok da fazla reel bir zeminde de¤ildi.
Her zaman için, özellikle bunu belirtmek istiyorum, Arap ülkelerinin
ço¤u, biliyorsunuz 1920’lerdeki manda yönetiminden sonra 1940-
1950’lerin bafllar›nda kurulmufl ve daha sonra darbelerle çeflitli
diktatörlerin ya da otoriter rejimlerin, monarflilerin yönetimiyle
yönetilen ülkeler. 

Bunlar›n hepsinde, özellikle akademik anlamda, siyaset bilimi
literatürünü de incelerseniz, kiflisel egemenlik sistemleri hakimdi.
Haf›z Esat Suriye’sinde de bunu görebiliyorsunuz, Saddam’›n Irak'›nda
da bunu görebiliyorsunuz; Hüsnü Mübarek’in M›s›r’›nda da bunu
görebiliyorsunuz ve bir Haflimi krall›¤› olarak hayat›n› devam ettiren
Ürdün’de de bunu görebiliyorsunuz. Suudi Arabistan keza öyle.
Emirlikler zaten ad› üzerinde, hepsi tek bir emir taraf›ndan yönetili-
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yorlar. Katar, Bahreyn gibi Körfez Ülkeleri, zaten ülkeden daha çok
küçük kantonlar gibi yönetiliyorlar.

Sonuç itibariyle flunu söylemeye çal›fl›yorum. Arap Birli¤i asl›nda hiçbir
zaman var olmad›; yani gerçek anlamda bir Birlik olarak her zaman
kiflisel egemenliklerin, kiflisel iktidar ihtiraslar›n›n gölgesinde kald›.
Hep ön plandayd›, söylemde her zaman için vard›. Ama eyleme gelin-
ce, gerçekten tek bir çat› alt›nda Araplar›n özellikle ba¤›ms›zl›klar›n›
kazand›ktan sonra, Arap ülkelerinin tek bir ses ç›karmas› hiçbir zaman
mümkün olmad›. Ulusal onurlar› olarak nitelendirdikleri bir zamanlar›n
Filistin davas›nda da sonuç itibariyle bugün gelinen nokta bunu aç›kça
ortaya koyuyor. 

fiunu demek istiyorum: Dünya bas›n›, “Arap Birli¤i parçaland›, Arap
Birli¤i bölündü, Arap Birli¤i iflas etti” gibi manfletler at›yor, ama bana
göre asl›nda Arap Birli¤i hiç yoktu. Bunun asl›nda bir tezahürü olarak
nitelendirebilirsiniz, son dönemdeki olaylar›. 

Bunun en küçük, en mikro örne¤ini Filistin’de gördük zaten. Çünkü
biliyorsunuz Filistin’de 60 y›ld›r bir devlet kurmaya çal›fl›yorlar,
ba¤›ms›z bir devlet olmaya çal›fl›yorlar. Ama buna ra¤men, bugün Filis-
tin’deki parçalan›fl›n, yani El Fetih ve HAMAS aras›ndaki parçalanm›fll›-
¤›n yegâne sebebi de asl›nda olmayan devletin iktidar›n› paylaflmaya
çal›flan gruplar›n olmas›d›r. Mafyalaflma söz konusu. Bu, Türkiye'den
bak›ld›¤›nda pek görünemiyor belki ama Filistin’e daha yak›ndan
bakt›¤›n›z zaman, özellikle Bat› fieria’da, El Halil’de, Gazze kesiminde
bunu çok daha fazla göremiyorsunuz, çünkü co¤rafi olarak d›flar›yla
ba¤lant›s› olmayan bir bölge. Çeflitli silah gruplar›n›, silah kaçakç›l›¤›-
n›n, insan kaçakç›l›¤›n›n, yani illegal bütün kokuflmufl ifllerin orada ne
kadar rahat bir flekilde yürüdü¤ünü görebiliyorsunuz. Yani Filistin, tek
davas› iktidar, devlet kurma davas› da de¤il; Ortado¤u’nun kirli
ifllerinin laboratuarlar›ndan birisi haline getirilmifl bir isim. Keza,
hat›rlars›n›z Lübnan’da Beka Vadisi, 1980-90’larda ayn› özellikle terör
vadisi olarak bilinirdi. fiimdi, Filistin de ayn› flekilde, özellikle radikal
‹slam-i yaftas› yap›flt›r›lm›fl örgütlerin, Irak ve Filistin’de konuflland›¤›,
bu örgütlerin El Kaide’yle ba¤lant›lar› araflt›r›lmaya çal›fl›l›yor, bunlar
ortaya ç›kar›lmaya çal›fl›l›yor. ‹srail de zaten kurgusunu bunun üzerine
kuruyor. 
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Buradan hemen ‹srail nas›l alg›l›yor konusuna bakal›m. Bu noktaya
geçmek istiyorum ki, direkt olarak ba¤lant›s› var. ‹srail Gazze savafl›n›n
hemen bafl›nda, “Bu savafl de¤il, operasyondur, teröre karfl› ‹srail’in
meflru bir müdafaas›d›r” aç›klamas›n› yapm›flt›. Daha sonraki süreçte
de bu meflru müdafaaya sürekli olarak vurgu yap›ld›. ‹srail Savunma
Bakanl›¤›, ‹srail ordusu ve bütün ‹srail’deki resmi yetkililer bunun
üzerinde durdular; bunun vurgusunu yapmaya çal›flt›lar. 

Sonuç olarak; oradan gelen rakamlara bak›yoruz. Ölenlerin ço¤u sivil,
kad›n ve çocuklardan olufluyor. Buna verilen cevap da flöyle. “HAMAS,
yani ‘terör örgütü olarak HAMAS’ sivillerin aras›nda yafl›yor, sivillerin
aras›nda bize karfl› savafl›yor, bizim yapacak baflka bir fleyimiz yok.”
Yani meflruiyeti çok daha basite indirgemek için “terör” ifadesini
kullanmaya gayret gösteriyorlar. 

‹srail demiflken, bir de bu noktada tek tarafl›l›k konusun irdelemek
laz›m, vurgulamak laz›m. Çünkü biliyorsunuz ‹srail tek tarafl› olarak
ateflkes ilan etti. ‹srail'in tek tarafl›l›¤› yeni bir fley de¤il. fiu an hâlâ 2,5
y›ld›r komada bulunan ‹srail'in eski Baflbakan› Arial fiaron’la birlikte ön
plana ç›kan bir ifade. Önce, Arial fiaron’la birlikte Gazze’den 2005
y›l›nda gene tek tarafl› olarak çekilmifl bir ‹srail. Daha sonraki süreçte
Ehud Olmert’in iktidara gelmesiyle, Olmert’in bir plan› vard›. Buna
göre 2010 y›l›na kadar ‹srail tek tarafl› olarak s›n›rlar›n› çizecektir,
çizmelidir. Nitekim Hasan Hocam›n dedi¤i gibi, burada bir harita
de¤ifltirme plan› da söz konusu. Bu zaten aç›k bir plan, gizliden
yürütülen bir plan de¤il. Çünkü ‹srail'in resmi doktrinlerinde, ‹srail
Parlamentosu’nda yap›lan çeflitli görüflmelerde, ‹srail'in art›k kesin
s›n›rlar›n›n çizilmesi gerekti¤i her daim söylenen bir fley. Burada flöyle
bir ayr›nt› var: Büyük ‹srail mi olal›m, yoksa küçük, ama Yahudi bir
‹srail olarak m› kalal›m? Bu, ‹srail için çok önemli bir ayr›nt›. Çünkü
‹srail'in bugün 6,5 milyona yak›n nüfusu var; bu nüfusun yüzde 20’sini
Arap kökenli, Filistin kökenli ‹srail vatandafllar› oluflturuyor. Geri
kalan› da ‹srailli Yahudilerden olufluyor. 

Son dönemde, özellikle 2000 y›l›ndaki intifalardan sonra, ‹srail'e
d›flar›dan gelen göçün azalmas›, hatta tersine göçün bafllamas› ve tam
z›t bir flekilde ‹srail’de yaflayan Filistinli Araplar›n do¤um oran›n›n ‹srail
Yahudilerinkinden çok daha fazla olmas›, ‹srail'de büyük bir kâbus
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senaryosunu ortaya ç›kard›: 2040-50 y›llar›na kadar ‹srail’de Arap ve
Yahudi nüfusun eflitlenmesi, hatta Arap nüfusunun Yahudi nüfusunu
geçmesi senaryosu çizildi. Bu nedenle de Gazze, Bat› fieria gibi Arap-
lar›n ço¤unlukta oldu¤u, Filistinlilerin ço¤unlukta oldu¤u bölgelerden
çekilip, küçük ama Yahudi bir ‹srail’le de mutab›k kalmalar› üzerine
birtak›m projeler gelifltirildi. Bu da tabii ki, ‹srail'in tek tarafl› olarak
s›narlar›n› çizmesi olarak ön plana ç›kt›. Ama sonuçta önüne birtak›m
engeller ç›kt›. Önce Hizbullah engeli ç›kt›, çünkü biliyorsunuz 2006’da
‹srail psikolojik olarak, ideolojik olarak asl›nda matematiksel
muhasebe tuttu¤umuz zaman, askeri olarak baflar›l› görünse de,
dedi¤im gibi Hizbullah’›n karfl›s›nda ideolojik olarak kaybetti. 

fiimdi, HAMAS’›n karfl›s›nda askeri anlamda çok daha ilginç bir görüntü
(profil) çizdi. Özellikle, oyunun kurallar›n› tamamen kendisi belirledi.
HAMAS karfl›l›k verdi, ama ellerindeki silahlar›n ilkel olmas›, Gazze’nin
biraz önce dedi¤im gibi, co¤rafi olarak kapal› bir alanda, bir taraf›
M›s›r, bir taraf› deniz, öbür taraf› da ‹srail; havadan, karadan ve
denizden tamamen abluka alt›nda. ‹nsanlar›n tüneller d›fl›nda dünyay-
la ba¤lant›s› neredeyse yok. Bu nedenle, zaten insanl›k dram› derinlefl-
tikçe derinleflti. 

Sonuç olarak dedi¤im gibi, ‹srail'in kendi koydu¤u kurallarla, kendi
istedi¤i ‹srail s›n›rlar›n›n çizilmesi projesiyle asl›nda 2005’ten buyana
uygulanmaya bafllanan, bir de bunda yine Bat› fieria’dan bafllay›p, Ku-
düs’e kadar gelecek olan güvenlik duvar› vard›. Ama güvenlik duvar›-
n›n inflas› uzad›. Çünkü, arada Gazze’ye operasyonlar düzenlendi, da-
ha sonra Hizbullah’la yaflanan savafl, ard›ndan yaflanan savafl›n
soruflturmas›, Winograd Komisyonu’nun yapt›¤› soruflturma. ‹srail’deki
hükümetin, Baflbakan Olmert’in yolsuzluk davalar› yüzünden düflmesi
ve erken seçim karar› al›nmas›. ‹srail’in bu tek tarafl› s›n›r çizme
projesini biraz sekteye u¤ratt›. 

Sonuç olarak, ‹srail 61 y›ll›k bir ülke, bu y›l›n May›s’›nda ‹srail 61 y›l›n›
dolduracak ve 61 y›ld›r ayn› amaç› ve ayn› stratejileri izliyor. Normalde
“politika sabit, strateji de¤iflken” diye bir laf vard›r, ama ‹srail'de hem
politika sabit, hem de strateji sabit. Her zaman için ayn› çizgide
politikalar izlemeye gayret gösteriyor. Ama burada çok daha farkl› bir
pozisyon var. Bunu Arap ve ‹srail bak›fl aç›s›n› birlefltirmek anlam›nda
söylüyorum. 
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Son dönemde, ‹srail'in son Gazze operasyonu neden bu kadar ses
getirdi? Çünkü ‹srail bundan önce Gazze’ye onlarca kez operasyon
düzenledi; bu kadar a¤›r›n› da düzenledi. Daha önce sadece Gazze’ye
de¤il, Bat› fieria’da da ayn› çeflit operasyonlarda bulundu. Yine,
orant›s›z güç kulland›, s›n›rs›z olarak askeri imkânlar›n› ortaya koydu.
Yine binlerce Filistinli hayat›n› kaybetti. Ama bu sefer bu kadar çok ses
getirmesinin sebebi, zamanlamas›yla ilgiliydi. 

‹çinde bulunan konjonktür ile ilgiliydi. Araplar›n sessiz kalmas›, hatta
bir k›sm›n›n aç›ktan ‹srail’le iflbirli¤i içinde olmas›. Keza, Filistin’in tam
olarak ortadan ikiye ayr›lm›fl olmas›. El Fetih’in yine Bat› politikalar›yla
birlikte hareket etmesinin ortaya ç›kmas› ve bu operasyon devam
ederken, 9 Ocak 2009 günü Mahmud Abbas’›n görev süresinin
dolmas›. Filistin Özerk Yönetimi Baflkan› Mahmud Abbas’›n görev
süresinin dolmas›yla, meflruiyetini bir anlamda kaybetmifl olmas›. Her
ne kadar El Fetih bunu kabul etmese de, flu anda çok tart›flmal› bir
pozisyon var. Siyasi anlamda da zaten Gazze operasyonu, dökme
kurflun operasyonu sonras›nda Mahmud Abbas’›n siyasi konumu
iyiden iyiye tart›fl›lmaya baflland›.

Sonuç olarak; böyle bir konjonktürde HAMAS radikal ‹slam-i bir terör
örgütü olarak görünen, bu flekilde dünyaya kabul ettirilmek istenilen,
özellikle dedi¤im gibi ‹srail'in teröre karfl› meflru müdafaa hakk› kul-
land›¤›n› ifade ederek, sat›r aralar›nda bunu vurgulamaya çal›flt› hep. 

Bat›’n›n vicdan›nda olay› daha basite indirgemek, daha meflru bir
zemin kazand›rmak için de, ama sonuç itibariyle ‹srail için bu kadar
meflruiyetin sa¤lanmas› da çok önemli de¤il. Daha önce hat›rlars›n›z,
1980’lerde Lübnan’daki mülteci kamplar›na yap›lan katliamlar, Sabra
min fiatilla’daki katliamlar; yine Ürdün’deki mülteci kamplar›na yap›lan
harekatlar. Bunlar hep son yap›lan Gazze operasyonunun benzer-
leriydi; aralar›nda çok büyük bir fark yoktu. 

Dedi¤im gibi, konjonktür çok farkl›. Ortado¤u’da giderek yükselen ve
biraz önce ad›n› zikretti¤im Arap ülkeleri özellikle bunlar Sünni Arap
ülkeleri olarak bilinen M›s›r, Ürdün, Suudi Arabistan gibi Arap ülkeleri
‹ran’›n yükselmesinden ve fiii ideolojisinin bir anlamda Ortado¤u’ya
giderek yay›lmas›ndan korktuklar› için, Bat›’ya ve hatta ‹srail’e
yanaflmay› bile göze alm›fllard›. 
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Bunlar›n hepsi asl›nda tek bir resim alt›nda, bir arada düflünülmesi
gerekiyor. Çünkü hiçbir flekilde birbirinden ba¤lant›s›z olarak kabul
edilemez. Arap dünyas›ndaki bu bölünmüfllük, ‹srail her zamankinden
fliddetli de¤ildi; dedi¤im gibi ‹srail’in politikas› da, stratejisi de hep
sabittir. Her daim ayn› stratejileri izler. Arada ufak tefek de¤ifliklikler
olabilir, söylemde çeflitli de¤ifliklikler olabilir, ama eylem her zaman
için ayn›d›r. 

Bu noktada, daha fazla üzerinde yo¤unlaflabilecek çok fazla bir durum
da yok. Çünkü hem küresel, hem de bölgesel konjonktürün içerisinde
asl›nda çok da ola¤an bir durum bu. ‹srail’in böyle bir sald›r› yapaca¤›,
HAMAS’›n buna bir anlamda ‹srail’i davet edece¤i zaten bilinen bir
gerçekti. Zamanlamas› olarak da, Obama’n›n Amerikan Baflkan› olarak
yemin etmesinden hemen öncesine denk gelmesi, ‹srail seçimlerinden
bir-birbuçuk ay öncesine denk gelmesi, bunlar çok küçük hesaplar,
küçük ayr›nt›lar olarak görülebilir, ama hani denilir ya “fleytan ayr›nt›da
gizlidir” diye. Gerçekten, iflin bir anlamda fleytan›n kar›flt›¤› noktalara
bakarsak, ayr›nt›lar da bizim için çok büyük önem tafl›yor. 

M›s›r’›n hemen operasyon öncesinde ‹srail’le görüflmeler yapmas›,
HAMAS’la ilgili yap›lan planlar›n ortaya ç›kmas›, Filistin’deki durum,
bunlar›n hepsi. Tabii ki, Türkiye’nin arabuluculu¤unu burada
atlamamak gerekiyor. Arabuluculuk konusunda yapt›¤› giriflimler, ne
yaz›k ki sonuç olarak Türkiye'nin de¤il, M›s›r ve Fransa’n›n
arabuluculu¤unda bu iflin ortaya ç›kmas›. Hepsini bir arada düflünmek
laz›md›r. Bu sözü geçen ülkelerin, devletlerin ya da devlet d›fl›
aktörlerin hepsinin mevcut konjonktür içerisindeki konular›na, bugün,
dün ve yar›nlar›na bir flekilde bakmak laz›m. 

K›saca, Ortado¤u’dan, Arap dünyas›ndan ve ‹srail'den bir bak›fl bulma-
ya çal›flt›m. Ama sonuç olarak, sunumumdan ba¤›ms›z olarak bir fley
söylemek istiyorum. Bunlar›n hepsi stratejik, politik ya da siyasal
olarak ifadeler, ama gerçekten Gazze’yi görmüfl birisi olarak da
söyleyebilirim. Orada çok büyük bir insanl›k dram› yaflan›yor.
Üzerinde çok fazla fley söyleniyor, oradaki insanlar için yard›m
kampanyalar› düzenleniyor. Bir flekilde savafl suçu var m›, yok mu bu
araflt›r›l›yor. Ama olan orada gerçekten sivil halka oluyor. 
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Araplar flöyle bir laf söylerler: “Basra harap olduktan sonra neye yarar”
derler. Gazze harap olduktan sonra neye yarar? Teflekkür ediyorum.

OTURUM BAfiKANI- Say›n Miray Vurmay’a çok teflekkür ediyoruz.
Gerçekten bize Arap dünyas›n›n dünden bugüne kendi iç
ulaflmazl›klar›n›, Filistin konusundaki tav›rlar›ndaki görüfl ayr›l›klar›n›,
hatta bunlar›n giderek 67 Savafl›’ndan sonra politika farkl›l›klar›na
dönüflmesini ve özellikle Madrid ve Oslo sürecinin tamamen devre d›fl›
kalmas›ndan sonra da Arap ülkelerinin büyük bir k›sm›n›n asl›nda
Filistin meselesini görmezden gelmeye bafllad›¤›n›, bu arada ‹srail’in de
giderek, yani ‹srail'in bugünkü yapt›klar›, Gazze’de seyrettiklerimizi,
Say›n Vurmay’›n konuflmas›ndan da anl›yoruz ki, bugün ilk ve belki de
son olmas›n› temenni edece¤imiz bir fley de¤il. 

‹srail 1947’de Birleflmifl Milletler karar›yla kuruldu¤u günden beri,
adeta etnik temizlik üzerine siyaset izliyor. Bunun örneklerini de
kendisi bize verdi. Hem Filistinlilere yönelik olarak, onlar›n mahalle
mahalle, köy köy, semt semt yerlerinden sürülmeleri söz konusuydu.
Sonra, çevre ülkelere yerlefltiler, ama oralarda da rahat edemediler.
Mülteci kamplar›ndan, bilhassa Lübnan’daki kamplarda olanlar› gene
hat›rlayal›m. Sabra ve fiatilla kamplar›ndaki soyk›r›msal görüntüler arz
eden o vahflet görüntülerini hepimizin haf›zalar› hat›rl›yordur. 

fiimdi, Say›n Vurmay vaktinin k›s›tl› olas›ndan dolay› aram›zdan
ayr›lacak. Ondan önce kendisine sorular›n›z varsa onlar› almak
istiyoruz. Ama ben Oturum Baflkan› olarak önce kendim k›sa k›sa
bir-iki soru sormak istiyorum. Birincisi; Gazze operasyonu neden bu
defa bütün dünyada ses getirdi? Bu acaba neyle ilgili? Yani konjonktür,
Amerikan karfl›tl›¤›n›n çok yüksek oldu¤u bir dönemde olmas› m›?
Mesela 1947’den itibaren ‹srail'in yapt›klar› kitaplardan okunuyordu,
uzmanlar takip ediyordu, ama televizyon yoktu. Ama bügün
televizyonlar›n hepsi canl› yay›nlarla olaylar› evlere her an tafl›yor.
Bosna’da olup bitenlere de Türk kamuoyu ve dünya kamuoyu çok
büyük tepkiler göstermiflti. Yine televizyon kameralar›yla adeta naklen
yay›n yap›ld›¤› için olmufltu, bu mu önemli bir faktör?

‹kincisi; yine k›saca Avrupa kamuoylar›nda giderek ‹srail’i k›nayan
kamuoyu oran› baya¤› ciddi oranda art›yor. Avrupa kamuoylar›
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“bugüne kadar ‹srail ne yaparsa hakl›d›r” tavr›ndayd›. fiimdi, bu
Gazze’yle birlikte gördük ki, hay›r Avrupa kamuoylar›nda da ciddi bir
flekilde ‹srail’i k›nayan, sadece gruplar de¤il, kamuoyunun önemli bir
k›sm› olufluyor. Bunlardan ‹srail rahats›z olmuyor mu? Yani, dedi¤im
dedik, çald›¤›m düdük havas›nda devam edecek mi?

Üçüncüsü; bu Gazze operasyonlar› s›ras›nda Amerikan bas›n›nda baz›
analizler ç›kt›. ‹srail, asl›nda Obama devralmadan önce Bush
yönetiminden “‹ran’› vurun” diye talepte bulundu. Ancak, Bush
yönetiminin “art›k bu kadar k›sa döneme bunu da s›k›flt›ramay›z,
yapamay›z” dedi¤ine dair haberler ç›kt›. Bu arada ben Yunan
bas›n›ndan takip ediyorum. ‹srail uçaklar› özellikle Girit çevresinde
sürekli manevra yap›yorlar, S-300 füzelerinden korunma tatbikatlar›
yap›yorlar. Biliyorsunuz, Rumlar bu füzeleri K›br›s’a getirmek
istiyorlard›; ancak Türkiye’nin kesin ve kararl› tavr› sonucunda S-300
füzeleri K›br›s’a getirilememiflti. Türk Silahl› Kuvvetlerinin o zamanki
kararl› tavr› dolay›s›yla Girit’e yerlefltirilmiflti. fiimdi, ‹srail uçaklar› Girit
Adas›’n›n etraf›nda, üzerinde Yunan Savunma Bakanl›¤›’ndan da izinli
olarak o füzelere karfl› sürekli olarak elektronik harp yap›yorlar. 

‹ran da Rusya’dan S-300 füzeleri al›yor. Dolay›s›yla, bütün bunlar ‹ran'a
karfl› bir haz›rl›k diye düflünülüyor. Acaba, ‹srail ‹ran'a karfl› Amerikas›z
bir bombalama haz›rl›¤›n›n içinde mi, neler var? Bu üç sorunun
cevaplar›n› k›sa k›sa rica ediyorum. 

M‹RAY VURMAY- Hocam; o zaman sonundan bafllayay›m. Amerikan
bas›n›n› ben de takip etme f›rsat› buldum. Onlar genelde, ‹ran'a karfl›
örtülü mücadele mi, haz›rl›k aflamas› m›, hep bunun üzerinde durdular.
Ama sonuçta, hatta flöyle yorumlar da vard›: “Bush bunu yaps›n ki, bir
ad›m at›ls›n ki, Obama da ‹ran’a karfl› daha fazla ad›m atmaya mecbur
kals›n,” diye. Amerikan bas›n›n özellikle bu ‹ran konusundaki, ayn›
fleyi ‹srail bas›n› için de söyleyebilirim, spekülasyonlar› zaten art›k
biraz fazla abart›lm›fl oldu. Son befl y›ld›r, özellikle son üç y›ld›r ‹ran’la
ilgili neredeyse haber, yorum, analiz olmayan bir gün bile yok. Sürekli
dünyadaki her fleyi, özellikle Ortado¤u ba¤lam›nda ‹ran’la iliflkilendir-
mek bir anlamda moda olmufl durumda. Ama Barack Obama’n›n
gelmesiyle birlikte, yemin konuflmas›nda ‹slam dünyas›na verdi¤i
önemli mesaj, bu anlamda ilk arad›¤› kiflilerden birisinin Mahmud
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Abbas olmas›, onunla görüflmüfl olmas›, Amerika’daki ekonomik krizin
paralelinde yine Ortado¤u’ya öncelik verece¤ini gösteriyor; bu kesin
bir gerçek. Guantanamo’y› kapataca¤›na yönelik iddialar var. Irak'tan
asker çekilmesi söz konusu olacak. 

Bir de Gazze’nin bir anlamda gölgesinde kald›, ama 30 Ocak’ta Irak'ta
yerel seçimler var. Bunun için çok büyük çal›flmalar var. Medyaya çok
fazla yans›m›yor, çünkü Türkiye'nin gündemi çok çabuk bir flekilde
de¤ifliyor, ama 30 Ocak’a hiçbir fley kalmad›. Yani, bir hafta sonra
Irak'ta gerçekten sonuçlar›n›n asl›nda bir fleyler de¤ifltirebilece¤i yerel
seçimler var. Kerkük gibi Türkiye için önemli illerde seçimler
olmayacak, ondan ayr› tutuluyor. Bu seçimler Federal yap›ya bir gidifl
için zemin haz›rlayacak olabilir. Bu konuda sizin de dedi¤iniz gibi
Kürtlerin, Barzani’nin özel istekleri var. Bunlara hep dikkat etmek
laz›m. Birbirinden ayr›, Gazze’yle Irak aras›nda ne alaka var, arada
yüzlerce kilometre var demek de do¤ru olmaz, çünkü Ortado¤u’yu
genel olarak de¤erlendirmek laz›m. Nas›l ki, ‹srail ve ‹ran aralar›nda
binlerce kilometre varken, bu kadar birbirlerinden tehdit alg›l›yorlarsa,
gerçekten bunlar› hep bir arada düflünmek laz›m. 

Hocam, buradan ilk sorunuza geçeyim. Neden bu kadar ses getirdi?
Dedi¤iniz gibi bunda en büyük etken medya. Arap medyas›n› da
yak›ndan takip eden birisi olarak bunu çok aç›k bir flekilde
söyleyebilirim. Her ne kadar ‹srail Gazze’ye bas›n›n giriflini engellese
de, Gazze’de hâlihaz›rda faaliyet gösteren, özellikle ba¤›ms›z ya da
HAMAS ile organik ba¤› olan bas›n kurulufllar› var. Özellikle, sizler de
görmüflsünüzdür, Ramattan Televizyonu Arap dünyas›nda ba¤›ms›z
yay›n yapan bir televizyon; vuruluna kadar görüntü vermeye çal›flt›.
Ancak biliyorsunuz o da vuruldu biliyorsunuz. El Cezire, El Arabia gibi
Arap çizgisini koruyan kanallar›n olmas› ve bunlarla sürekli yay›nlar
yap›lmas›. Mesela, El Cezire’nin birden fazla kanal› var. El Cezire
Mübaflir diye, El Cezire’nin sürekli canl› yay›n yapan bir kanal› var.
Kameray› çeflitli aç›lardan sabitleyip, orada olan her fleyi 24 saat canl›
olarak verdiler. ‹nsanlar televizyonlar›n bafl›na kitlendiler ve tabii ki
iletiflim ça¤›n›n çok h›zl› olmas› sadece Türkiye'de de¤il, neredeyse
Bolivya’da, Venezüella’da, Küba’da bile çok büyük gösteriler yap›ld›.
Bunlar›n hepsi birbirine ba¤land›. Hatta Arap parlamenterlerden
kinayeli aç›klamalar geldi. Arap Birli¤i’nin merkezini tayin eden
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Karakasa “Venezüella’n›n baflkentine tafl›yal›m” dediler. Sonuçta,
bunlar hep iletiflim ça¤›n›n ne kadar h›zl› oldu¤unu bize gösteriyor.
Tabii bir de son dönemde, özellikle Hizbullah’la yaflanan savafl›n iki
sene sonra ayn› flekilde, yine birbirine çok benzer söylemlerle, benzer
gerekçelerle bir savafl yaflanm›fl olmas›, bir de dedi¤iniz gibi anti
Amerikanc›l›¤›n yükselmesi; konuflmamda Arap ülkelerini elefltirdim,
aç›kça Arap Birli¤i’nin olmad›¤›n› söyledim, ama bu Arap saraylar›na
yönelik bir fleydi; Arap sokaklar›nda durum çok farkl›. S›radan Arap
insanlar›nda M›s›rl›s›ndan, Suudisine, Kuveytlisine, Suriyelisine,
Lübnanl›s›na hepsinin kendi yönetimlerine isyan› söz konusu. Bunlar
bast›r›lmak zorunda bir yerde. Çünkü halen diktatörlükle, monarfliler-
le, otoriter rejimlerle yürütülüyorlar. Ama yine konufltu¤umuz gibi,
iletiflim devrimi bunun da bir yerde önüne geçiyor. Çünkü internet
üzerinden birbirlerini haberdar ediyorlar. Çeflitli gruplar kurarak,
manifesto gibi yay›nlar yap›yorlar. Arap vicdan›n›n, Arap isyan›n›n da
söz konusu; burada sokaklar›n da isyan› söz konusu. Bunlar›n
iletiflimiyle, etkileflimiyle Türkiye'deki hareketlili¤i de birlefltirebiliriz
herhalde.

OTURUM BAfiKANI- Avrupa kamuoyu da, ‹srail karfl›t›.

M‹RAY VURMAY- Asl›nda, bu konuda flunu da söylemek laz›m:
Avrupa’da benim görebildi¤im kadar›yla, daha önce konufltu¤um,
özellikle Ortado¤u üzerine çal›flan akademisyenlerle görüflme f›rsat›m
oluyor zaman zaman. Her zaman için serde bir antisemitizm var. Hani,
‹srail, Yahudi nefretinden ziyade, ‹srail'e karfl› yönetimlerin her zaman
için imtiyazl› bir durum, ayr›cal›kl› bir durum yaratsa da, Avrupal›lar da
‹srail’in birtak›m fliddet yanl›s› tutumlar›na, savafllardaki orant›s›z güç
kullan›m›na yönelik hep çatlak sesler vard›, ama son dönemde Avru-
pa'da bu kadar büyük bir flekilde ortaya ç›kmas› asl›nda incelenmesi
gereken. 

OTURUM BAfiKANI- Böylece ben sorular›n cevab›n› ald›m, sizlerden
sorular varsa. Evet, bu arada Say›n Hocam›z Prof. Dr. Mehmet Haberal
da teflrif etmifl bulundular. Hofl geldiniz efendim. Evet Büyükelçim siz
buyurun.
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AHMET ZEK‹ BULUNÇ (Baflkent Üniversitesi Ö¤retim Görevlisi)-

Ben de Miray Han›ma iki soru yöneltmek istiyorum. Birincisi; Arap
dünyas›ndaki Filistin’e karfl› olan durumu aç›klad›n›z. Burada san›r›m
bas›nda da çok ifllenmifltir. Bu ülkelerdeki antidemokratik rejimlerin
HAMAS’tan bir flekilde etkilenmelerinden korkulmas›n›n, kendi
ülkelerinde Hamas’a yak›n örgütlerden çekinmelerinin de pay› var.
Özellikle, M›s›r’daki Müslüman Kardefller ile HAMAS’›n ba¤lant›lar›n›
dikkate ald›¤›m›zda, bunun boyutunu da ayr›ca bir de¤erlendirmek
gerekir diye düflünüyorum. Bu konudaki düflüncenizi almak istiyorum. 
‹kincisi; tek yanl› ateflkes büyük ölçüde Obama’n›n göreve bafllamadan
önce ‹srail'in bir flekilde jesti ve Obama’y› güç durumda b›rakmamak
yönüne ba¤lanm›flt›. Fakat san›r›m, bunun da ötesinde ‹srail'in tek yanl›
ateflkesindeki en önemli etkenlerden birisi, özellikle Bat› kamuoyunda
giderek artan ‹srail karfl›tl›¤›n›n daha büyük boyutlara ulaflmas›n› da
önleme düflüncesi ya da etkisinin bulundu¤unu düflünüyorum. Çünkü
‹srail insanl›k suçu boyutunu da aflan çok a¤›r bombard›manlarla, a¤›r
sivil insan ve özellikle çocuk kay›plar›na karfl›n öyle görülüyor ki,
HAMAS’a yönelik ortaya koydu¤u hedeflerine ulaflamam›flt›r. Bunun
uzat›lmas›n›n daha çok dünya kamuoyunda kendisine karfl› olan
tepkinin yarat›lmas›na da Amerikan kamuoyunun da, Amerikan
yönetimine karfl› yeni bir bask›yla, Ortado¤u’ya farkl› bir bak›fl›
getirecek etkilerden de s›yr›lmak istedi¤ini düflünüyorum, bu konuda
ne düflünüyorsunuz?

M‹RAK VURMAY- Ahmet Hocam; sondan bafllayay›m. Öncelikle,
flunu söyleyeyim: Sizin dediklerinize kat›l›yorum, özellikle daha fazla
uzat›lmamas›, tek tarafl› ateflkes ilan edilmesi konusunda. Ama bunu
bir de ‹srail'in iç politik yap›s›, sosyolojik yap›s› ba¤lam›nda bir boyutu
daha var. Çünkü ‹srail bas›n›n›n, genel olarak izledi¤inizde flöyle bir
yap›s› vard›r: Her zaman için sa¤ sol, Siyonist ya da postsiyonist yap›s›,
ideolojik yap›s› fark etmez. Genellikle çat›flmay›, operasyonu
tetikleyen bir yay›n politikas› izler. Operasyon ilk bafllad›¤›nda, askeri
destekler, orduyu kamç›lar, cesur, daha cesaret vermeye çal›fl›r. Ama
bir süre sonra da bunun sonu nereye gidecek? Nerede duracaks›n›z?
‹srail nereye kadar devam edecek? Asker kay›plar› geldikçe halk›n
tepkisinden de korkulur. Nitekim burada da ayn› fley yafland›. ‹srail'in
önde gelen gazetelerini takip etti¤inizde, çok aç›k bir flekilde
görüyorsunuz bunu. Önce tetiklediler, “Gazze’ye operasyon yapal›m,
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bunlar› ancak bu flekilde durdurabiliriz. Art›k gücümüz var, HAMAS
Hizbullah de¤ildir, Gazze Güney Lübnan de¤ildir” diyerek bu flekilde
cesaret verici yay›nlar yap›ld›. Halk da bir flekilde, bir anlamda
haz›rland›. Daha önce yap›lan baflar›l› operasyonlar›n oldu¤u çeflitli
yay›nlar yap›ld›, devlet televizyonlar› ve özel televizyonlarda da, ama
ne zaman ki ifl Gazze’nin içlerine girmeye, hani gerilla savafl›na geldi,
bas›n da orada durmak zorunda kald›. Çünkü iki y›l önce yaflanan, ayn›
fleyle karfl›lafl›lmas› söz konusu olabilirdi. Bu ihtimalden kaç›n›ld›. 

‹srail'de yap›lan kamuoyu yoklamalar›nda flöyle bir fley ç›kt›: Tamam,
burada dural›m, nas›l olsa Gazze her zaman elimizin alt›nda, tekrar
bize karfl› bir sald›r›, tehdit gelirse ‹srail ayn› fleyi tekrar yapmakta
muktedirdir. Bu aç›dan, hem sosyolojik olarak, hem de siyasi olarak
ortam haz›rland›. Obama’n›n gelifli, ‹srail’deki seçimlerin çok yaklaflm›fl
olmas›, fiubat’ta seçimler var, neredeyse 15-20 gün sonra ‹srail'de
seçimler yap›lacak. Bu seçimlerin sabote edilmemesi için, sonuçta
‹srail'de iflleyen bir siyasal sisteme ihtiyaç var. Tamam, ‹srail bir
güvenlik devleti, güvenli¤ini sürdürebilmek için her türlü ad›m› at›yor,
ama her fleyden önce bu sistemi yürütecek bir yürütmeye, yani
hükümete ihtiyaçlar› var. Bu nedenle, bunlar›n da etkili oldu¤unu, yani
iç politik nedenlerin ve sosyolojik nedenlerin de bu konuda etkili
oldu¤unu düflünüyorum. 

‹lk sorunuza gelirsek; vaktim k›s›tl› oldu¤u için bunu açamad›m. Arap
ülkelerinin, “HAMAS’› bitirin, HAMAS’› zay›flat›n, mümkünse yok edin,
bu bizim de iflimize gelir” dedi¤i, özellikle M›s›r ve Ürdün’ün bu yönde
çeflitli ifadelerinin oldu¤unu bizzat, ‹srail Cumhurbaflkan› fiimon Peres
ve Baflbakan› Ehud Olmert’in a¤z›ndan dünya duydu. Ahmet Hocam›n
dedi¤i gibi, M›s›r’da ve Ürdün’de mevcut sisteme muhalif olan
Müslüman Kardefller, lhvan-› Müslümin Grubu’nun 1987’de Filistin
kolu olarak HAMAS kurulmufl. Ama hem ideolojik olarak, hem de
finans olarak kim destek vermifl diye HAMAS’›n kurulufluna bak›yoruz,
zeminine bak›yoruz. Has›r› kald›r›nca, alt›nda yine M›s›r’›n, Suudi
Arabistan’›n ve Ürdün’ün ismini görüyoruz. O dönemde M›s›r, Ürdün
ve Suudi Arabistan El Fetih’le, Filistin Kurtulufl Örgütü’yle çok ciddi
çat›flmalara girmifltir. Kendi kafalar›ndan, kendi iç bünyelerinden El
Fetih’i dengeleyebilmek için HAMAS’›n kurulmas›na, güçlenmesine bir
anlamda göz yummufl oldular; hatta bu cepheye ‹srail'i bile katabiliriz.
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‹srail'in de HAMAS’›n kurulmas›, güçlenmesi, El Fetih’in dengelenmesi
ba¤lam›nda birtak›m politikalar yürüttü. Bunlar aç›kça biliniyor, bunlar
gizli ya da örtülü olarak uygulanm›fl politikalar de¤il. 

Son dönemde flunu aç›kça söyleyebilirim: Hem Ortado¤u’daki
bas›ndan, hem resmi aç›klamalardan bunu çok net bir flekilde
görebiliyoruz. Arap ülkeleri genel anlamda Filistin’i s›rtlar›ndaki bir
kambur olarak görüyorlar art›k. Paras›n› verip, kurtulmak istiyorlar.
Nedir? “Milyon dolarlar verelim, ba¤›fllayal›m, ama kurtaral›m” diyorlar. 
Dedi¤im gibi, kaz›n aya¤› o kadar kolay de¤il. Gerçekten ifl kontrolden
çok ciddi bir flekilde ç›km›fl durumda. Dedi¤im gibi, ortada çok farkl›
projeler, programlar, izlenen politikalar var. Bunlar›n kesiflti¤i yerde de
maalesef sivil ölümleri gerçeklefliyor. Her zaman oldu¤u gibi, filler
tepiflirken olan çimenlere oluyor. 

OTURUM BAfiKANI- Teflekkürler. Say›n Bakan›m buyurunuz. 

‹SMET SEZG‹N- Benim sorum yok. Miray Han›ma teflekkür ediyoruz.
E¤er Miray Han›m müsaade ederlerse, küçük bir düzeltme yapmak
istiyorum. Miray Han›m›n konuflmalar›n›n sonlar›nda Araplar›n bir
sözü vard›r, “harabe bats›n” denilir. Bu Araplar›n söz de¤il, bu
Türklerin sözü. Ba¤dat Valisi Basra’daki birtak›m nümayifllerden sonra,
Bab›ali’ye Sadarete telgraf gönderiyor. “fiu flu olaylar olmufltur, emre-
din” diye. Aradan bir zaman geçiyor, Sadaretten, yani Baflvekaletten
gene cevap gelmeyince, tekrar Ba¤dat Valisi “flu tarihli telgraf›m›za
ektir” diye iki üç defa tekrar telgraf çekiyor, ancak cevap verilmiyor.
Aradan alt› ay geçtikten sonra Sadaretten birisi geliyor “flu tarihlerde flu
oldu ne oldu?” diyor. Cevap “bader harabeyi Basra” diyor. Bu da hem
siyasal literatürümüze, hem sosyal literatürümüze, hem de böyle bu-
lundu¤umuz olaydaki yan›lmalara, yan›lg›lara, zaman›nda ilgilenilme-
mesi üzerine söylenen bir söz haline gelmifltir. Onu arz etmek istedim,
teflekkür ederim. 

OTURUM BAfiKANI- Varsa bir soru daha alabiliriz, yoksa Miray
Han›m› yolcu ediyoruz ve biz panelimize kald›¤›m›z yerden devam
ediyoruz. Say›n Miray çok teflekkür ederiz. Bafltan da anons etti¤im gibi
Say›n Semih ‹diz ikinci konuflmac›m›z. Kendisi Milliyet Gazetesi köfle
yasar›, Say›n ‹diz buyurun. 
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SEM‹H ‹D‹Z (Milliyet Gazetesi Yazar›)- Say›n Hocam; çok teflekkür
ederim. Her fleyden önce beni buraya davet etti¤iniz için tabii ki teflek-
kür ederim. Bu arada da gitmeden önce Miray Han›mdan ald›¤›m›z
de¤erli fikirleri ve bilgileri için de kendisine teflekkür etmek isterim. 

Asl›nda, beni de bir anlamda rahatlatm›fl oldu, çünkü genifl arka plan›n›
ortaya koymufl oldu. Bence Miray Ham›n›n en önemli sözü, biz
Türkiye'de bazen böyle infial içinde “nerede bu Araplar, niçin böyle
da¤›n›k?” diyoruz, ama Araplar asl›nda kendisinin de net bir flekilde
iflaret etti¤i gibi, hiçbir zaman o anlamda birleflik olmad›lar. 

Hat›rlayacaks›n›z, M›s›r ile Libya geçmiflte birleflmeye dahi çal›flt› ve
Birlik sadece 2-3 gün mü ne sürdü. Suriye-M›s›r aras›nda birlik
denemeleri oldu. Hiçbir zaman gerçekleflmedi. 

Onlara ileride daha çok de¤inece¤im, ama her fleyden önce bafll›¤› çok
be¤endi¤imi söylemem gerekiyor. “Ortado¤u’daki Strateji Çat›flmalar›
ve Ard›ndaki Gerçekler.” Çünkü bu proaktif bir bafll›k; yani ileriye
bakmam›z› sa¤layan ve ortam› anlamaya çal›flmam›z› sa¤layan bir
bafll›k. Çünkü son dönemde kat›ld›¤›m baz› panellerde panel daha çok
böyle bir infial ve ifade etmek ve slogan söyleme noktas›na dönmüfltü
ki, çok yararl› oldu¤unu zannetmiyorum. Gerçekten, bu Gazze sald›r›s›
bize Ortado¤u’daki strateji çat›flmalar›n› gayet net bir flekilde ortaya
koydu ve ard›ndaki gerçekleri araflt›rmam›z için çok neden sa¤lad›. 

Onlara geçmeden önce, elbette ki insani boyuta de¤inerek bafllamak
istiyorum. Miray Han›m da orada b›rakm›flt›. ‹srail’in yapt›¤› fleyin
hiçbir fleklide ne medeni ölçüler aç›s›ndan, ne de hukuki ölçüler
aç›s›ndan kabul edilemeyece¤ini söylemem gerekiyor. Burada,
Haaretz Gazetesi yazar› Levi’yi tekrarlamak istiyorum. Hakikaten, ‹srail
bugün çok derinlerde, floven, milliyetçi, militarist ve ›rkç› damar›n› bu
hadisede gayet net bir flekilde ortaya koymufltur. 

‹srail bugün bu zihniyetin pençesinde olan bir ülkedir. Gideon
Levi’den de ileri giden, mesela Oxford Üniversitesi’nden Prof. Avi
filaim meflur bir uluslararas› hukuk profesörüdür. Kendisi de tabii
Yahudi’dir. ‹srail'in gayet net bir flekilde savafl suçlar›ndan yarg›lanmas›
gerekti¤ini söyleyebilmifltir. 

20



Bunlar› niçin söylüyorum? Çünkü maalesef ülkemizde de son
dönemde, dünyada da artan çirkin antisemitizm olgusu var. ‹srail'e
karfl› olmak, ‹srail’deki hükümeti lanetlemekle antisemitizm aras›nda
çok ince bir çizgi var ve onu bilmemizde yarar var. Bugün, ‹srail'i tabii
lanetleyen hem ‹srail içinde, hem de yurtd›fl›nda çok say›da Musevi
ayd›n ve vicdanl› insan var.  

Dedi¤im gibi, ‹srail'in yapt›¤› hiçbir flekilde kabul edilmezdir ve
muhtemelen de gördüklerimiz aç›s›ndan savafl suçundan yarg›lanmas›
gerekir. Tabii, bu noktada da benim sinik yan›m devreye giriyor ve
“bunu kim yapacak?” diye merak ediyorum. Çünkü biliyorsunuz, Ro-
ma’daki Mahkeme’yi harekete geçirebilmek için birtak›m prosedürler
var. Hangi ülkenin, hangi grubun giriflimiyle o savc›lar harekete ge-
çirilebilir bilemiyorum. Muhtemelen Ruanda ve Yugoslavya için
oldu¤u gibi, buras› için de belki bir mahkemenin kurulmas› gerekir.
Ama dedi¤im gibi böyle bir iyili¤in dünyadan ç›kaca¤›n› sanm›yorum
ve biz de her ne kadar Filistin yanl›s›, daha do¤rusu HAMAS yanl›s› bir
imaj yans›tt›ksa da, son dönemde ‹srail aleyhtar› bir manzara
yans›tt›ksa da, böyle bir fleyin öncülü¤ünü yapaca¤›m›z› ben flahsen
hiç zannetmiyorum. 

Bir anlamda ‹srail'in yapt›¤› büyük ölçüde, maalesef daha önce
yapt›klar› gibi, yan›na kalacak. Bu Gazze operasyonu bize bir kez daha
göstermifltir ki, Filistin halk› asl›nda yaln›z bir halk ve bunu da kendileri
gayet net bir flekilde bu sefer görmüfllerdir. 

Elbette ki HAMAS direnebildi¤i için, ayakta durabildi¤i için, flu anda
mecburen kendi aç›s›ndan bir baflar› görüntüsü vermek zorundad›r.
Fakat geriye dönüp bakt›klar›nda ki,  fiam’daki HAMAS unsurlar›yla
Gazze’dekiler aras›ndaki en büyük görüfl fark›n›n bundan kaynaklan-
d›¤› söyleniyor; geriye bak›p olaya objektif olarak bakt›klar›nda, her ne
kadar Ortado¤u’da ve Avrupa’da ve Türkiye'de sokaklar› harekete
geçirebilmiflseler de, kendilerine uzun vadede veya k›sa vadede
yarayacak olan uluslararas› siyasi dinamikleri harekete geçirememifller-
dir. Laf aram›zda,  yaln›z kalm›fllard›r.

Bu sadece Bat› aç›s›ndan de¤il, ayn› zamanda kendi co¤rafyalar› içinde
de yaln›z kalm›fllard›r. O kadarki, kendi içlerinden güvendikleri
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Hizbullah bile hiçbir flekilde yard›mlar›na gelememifltir. Bu kriz
s›ras›nda Lübnan’dan ‹srail’e at›lan birkaç füzeden sonra da Hizbullah
hemen aç›klama yapm›flt›r: “Bunu biz yapmad›k, bunu buradaki
Filistinli unsurlar yapt›lar” demifltir. 

Bu görüntüye bak›nca, Gazze’nin harap haline bak›nca, Araplar›n
bölünmüfllü¤üne ve kendilerine yard›m etmemesine bak›nca, evet
sokaklarda bir sempati faktörü ortaya ç›kt›, ama ben flahsen realist
perspektiften bakt›¤›mda, siyasetten HAMAS’›n çok baflar›l› ve kazançl›
ç›kt›¤›n› aç›kças› göremiyorum. Fakat buna mukabil bu kriz s›ras›nda
HAMAS’›n yok olamayaca¤› da ortaya ç›km›flt›r. 

fiimdi, zaten bundan sonraki süreçteki soru,  “HAMAS’›n Filistin-‹srail
ve Filistin-dünya iliflkilerindeki konumu ne olacakt›r?” sorusudur.
Önümüzdeki dönemde diplomasiyle siyasi çabalar›n›n da bu yönde
geliflece¤ini düflünüyorum. 

Arap âleminin ne ölçüde bölünmüfl oldu¤undan Miray Han›m bahsetti.
Dedi¤im gibi bu yeni bir fenomen de¤il, zaten bafl›ndan beri olan bir
fenomen. Çünkü biz Arap dünyas› derken tek bir dünya görüyoruz.
Oysa burada münferiden ulusal ç›kara dayanan birtak›m siyasi olgular
ve ülkeler oldu¤unu unutuyoruz. Her Arap ülkesi kendi içine dönük
bir flekilde, ister hanedan yap›s›ndan kaynaklanan, ister Baas
felsefesinin ortaya ç›kmas›ndan, Michel Eflak felsefesinin ortaya
ç›kmas›ndan bugüne, isterse de baflka nedenlerden dolay› her zaman
kendi ulusal ç›kar›na bakm›flt›r. Nitekim M›s›r da Gazze ile olan o s›n›r›
hiçbir flekilde,  insani trajediye ra¤men açmam›flt›r, çünkü bunun kendi
ulusal ç›kar›na ayk›r› oldu¤unu düflünmüfltür. 

Bu kriz de bunu bariz bir flekilde ortaya koydu. Peki, ulusal ç›karlar
perspektifinden bakt›¤›m›zda, birkaç Arap ülkesini örnek al›rsak, neyi
kastetti¤imizi ortaya koymaya çal›flay›m. 

Birincisi; Suudi Arabistan’› ele alal›m. Tabii, Suudi Arabistan denilince,
son derece kökten dinci ve Vahabi bir toplumdan, yönetimden söz
ediyoruz. Her ne kadar Suudi yönetimi “biz Vahabi de¤iliz” dese de
Vahabi bir yönetimdir. Bu perspektiften bak›ld›¤›nda, Suudi Arabis-
tan’›, Vahabi olmas›na ra¤men,  iki fley çok rahats›z ediyor. Biliyorsu-
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nuz, ‹kiz Kuleler’i indiren zihniyet, ayn› zamanda Suudi Arabistan’daki
hanedan› da ayn› flekilde iflbirlikçi ve düflman ilan etmifltir. Nitekim
Suudi Arabistan’›n kendisinde de büyük terör sald›r›lar› olmufltur. 

Suudi Arabistan kökten dinci olmas›na ra¤men, bu nevi kökten
dincilikten, popülist kökten dincilikten son derece korkan ve çekinen
bir ülkedir. HAMAS’› de¤erlendirirken, Suudi Arabistan her zaman bu
faktörü ön planda tutuyor ve hakikaten de Suudi Arabistan’›n HAMAS
ile herhangi bir alakas› yok.

Bu argüman›n ayn›s› M›s›r ve Ürdün için de söylenebilir. Yani, onlar da
kendi içlerindeki kökten dincili¤in HAMAS örnekleriyle, Hizbullah ör-
nekleriyle depreflmesini, soka¤a ç›kmas›n› istemiyorlar. Zaten, Müba-
rek de bundan iki y›l önce çok zorlu yar› demokrasi, yar› sokak kavgas›
görüntüsü veren bir siyasi süreçten geçti; fakat yine de bask›n geldi. 

Bu yönetimlerin bask›n gelmesi için ellerinde gerekli olanaklar var.
Zaman›nda, ‹ran’daki devrime neden olan sosyolojik faktörler de
maalesef bu ülkelerde yok. Bu ülkelerdeki geçmifl kalk›flmalar ancak
Abdel Gamel Nas›r gibi önderlerin ortaya ç›kmas› ve arkas›ndan
halklar› sürüklemesiyle olmufltur. 

Suudi Arabistan denilince, tabii Suudi Arabistan’›n en büyük korkusu
kuflkusuz ‹ran’d›r. Yani bunu net bir flekilde kendileri ortaya koyuyor-
lar, hatta Suudi literatürünü takip edenler biliyorlard›r: Suudi Arabis-
tan’da, “‹ran nükleer silahlara sahip olacaksa, biz niçin olmayal›m?”
düflüncesini flu anda gelifltirmeye çal›fl›yorlar ve Amerika gibi bir
ülkeden de garip bir flekilde bu konuda destek alabiliyorlar. Yani resmi
destek olmasa bile, yaz›lan, çizilen thing-tank’lar baz›nda söylenenler-
den bunu görüyoruz. 

Suudi Arabistan’›n içinde büyük bir fiii unsur var, ama Suudi Arabistan
“onlar fiii de¤ildir, yolunu kaybetmifl Müslüman’lard›r” fleklinde bu
insanlar› kabul etmiyor. fiii unsurunun Körfez bölgesinde oldukça
güçlü oldu¤unu biliyoruz. Irak’›n iflgalinden sonra Suudi Arabistan’›
son derece rahats›z eden olaylar oldu. Tabii, Amerikal›lar bilmeyerek
adeta bir cam ma¤azas›na girmifl bir fil gibi Irak’taki testiyi k›r›nca,
içinden ç›kan en önemli cinlerden birisi bizim için Kürtler olabilir, ama
bütün bölge aç›s›ndan en büyük cin fiii unsuruydu. 
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Nitekim bugün Irak'›n bir numaral› demografik unsuru fiiilerdir; iki
numaral› demografik unsuru da elbette ki Kürtlerdir. Bundan böyle
Irak birlik içinde ilerleyebilecekse, konfederal veya federal,  art›k nas›l
olursa olsun, bunun ilk etapta bir fiii, ikinci etapta da bir Kürt
unsurlar›ndan oluflan ve Sünnilerin üçüncü faktör olduklar› bir ülke
olaca¤› muhakkak.

Bu zaten tek bafl›na Suudi Arabistan için rahats›z edici bir faktör. Fakat
bunun ötesinde fiiilere önderlik yapma hevesinde ve iddias›nda olup,
bunu da nükleer güçle tamamlamaya çal›flan bir ‹ran’›n varl›¤›, bölgede
bütün Sünni Arap yönetimlerini hakikaten son derece endifle ettiren bir
fley ve bunu da aç›kça belli ediyorlar. Bunu gizlemek konusunda
herhangi bir çekinceleri yok. 

Ankara’daki Arap büyükelçileriyle irtibat› olanlar›n›z varsa, size de
gerçekten bu konular› kendileriyle tart›flman›z› sal›k veririm. Çünkü o
zaman bu korkunun ne denli derin oldu¤u ortaya ç›k›yor ve sadece
Ürdün, Suudi Arabistan, M›s›r gibi ülkeler ekseninde de¤il, ayn›
zamanda HAMAS ile El Fetih aras›ndaki bölünmüfllük ekseninde de bu
korku ortaya net bir flekilde ç›k›yor. 

M›s›r’a bakarsak, M›s›r’›n elbette ki bu kökten dincilik korkusu var, ama
onun ötesinde burada ayn› zamanda baflka endifleleri de var. Ulusal
ç›kar endiflelerinden bahsettik, bir de Arap dünyas› var, Arap Birli¤i’nin
merkezi de zaten Kahire’dedir. Bundan dolay›, liderlik oyununu
elinden b›rakmamas› gibi bir durum var. Onun için parantez aç›p,
bizim burada Türkiye olarak M›s›r’›n yerine liderli¤e oynamam›z,
maalesef hükümet baz›nda Ortado¤u’daki dengelerin tam anlafl›lma-
mas› anlam›na geliyor. Nitekim flu anda biz kendimizi, M›s›r nezdinde
tecrit etmifl durumday›z. Çünkü Say›n Baflbakan›m›z›n El Cezire’ye
verdi¤i demeçte “HAMAS M›s›r’a güvenmiyor, tek güvendi¤i ülke biziz,
onun için bu ifli yapacaksak biz yapaca¤›z” fleklindeki aç›klamas›
M›s›r’da son derce ters tepti. Onu size gayet net bir flekilde söyleyebili-
rim. 

Ayn› fleyi belki El Fetih için de söyleyebiliriz. Biliyorsunuz, geçen gün
manfletlerde ç›kt›. Say›n Baflbakan, Mahmud Abbas için “HAMAS,
Abbas’› memnun etmek için seçilmedi” fleklinde bir ifade kulland› ve
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bu da Fetih taraf›nda çok çok büyük tepki yaratt›. O kadarki, beni
M›s›rl› ve Filistinli diplomatlar arad›klar›nda, “bu mu arabulucu olacak
ülke ki, size kala kala bütün bu perspektif içinde HAMAS’la El Fetih
aras›nda arabuluculuk yapmak kalm›flt›, flimdi o da ortadan kalkt›. Bu
durumda hiçbir El Fetihçi sizden arabuluculuk istemez, çünkü siz bizim
kutsal sayd›¤›m›z lidere hakaret etti¤iniz” diye konufltular. 

Filistin taraf›n› k›zd›ran bir husus daha var. Bunu Miray Han›m da
telaffuz etti, keflke o da burada olsayd›. O da flu: Bizde Mahmud
Abbas’›n görev süresinin 9 Ocak’ta doldu¤u söyleniyor.  ‹sim vermek
burada do¤ru de¤il, ama bana çok önemli bir Fetih taraftar›, gayet net
bir flekilde bunun Filistin taraf›nda yaratm›fl oldu¤u negatif hissiyat›
söyledi. Kendi anayasalar›na göre, kendi uygulamalar›na göre
Mahmud Abbas’›n isterse nas›l dört y›l daha iktidarda kalabilece¤ini
anlatt› ve sonunda flöyle bir cümleyle bitirdi: “Hayretler içindeyiz, bu
argüman› kullanan sadece iki unsur var. Birincisi; HAMAS ve HAMAS
yanl›lar›, ikincisi de Türkiye. Onun d›fl›nda Mahmud Abbas’›n süresinin
9 Ocak’ta doldu¤unu Ortado¤u’da söyleyen baflka hiçbir ülke yok.” 

Nitekim dün de Barack Obama’n›n ilk arad›¤› kiflinin Mahmud Abbas
oldu¤unu ö¤reniyoruz. Demek ki, bu genel denklem içinde buradaki
operatif faktör,  biz sevsek de, sevmesek de Mahmud Abbas olacak ve
bu Filistin hadisesini onun üzerinden çözmeye çal›flacaklar. Biz o
aç›dan kendimizi orada tecrit etmifl olduk. 

Burada bir de fluna iflaret etmek laz›m. Biliyorsunuz ki HAMAS’›n
arkas›nda duran iki Arap ülkesi var. Birincisi Suriye, ötekisi de Katar.
Ancak, M›s›r’l›, Suudi ve Ürdünlü diplomatlarla konuflursan›z, size
hemen baz› fleyleri hat›rlatacaklard›r. 

Birincisi; Suriye’nin HAMAS’› büyük bir aflktan dolay› desteklemedi¤i-
ni, tamamen kendi ç›karlar› için destekledi¤ini. Çünkü asl›nda ortam
normal olsa, Suriye’yi en çok korkutacak olan örgütün HAMAS olmas›
gerekti¤ini söylerler. Çünkü 1982’de hepiniz hat›rlayacaks›n›z, Baba
Esad, Hama Kenti’nde 20 veya 30 bine yak›n Ehvan-› Müslimin
taraftar›n› k›l›çtan geçirdi. Onun için Suriye’de bu kökten dincilik
baz›nda görülmemifl çok büyük bir hesap var ve normal flartlar alt›nda
bu hesap Suriye’de mutlaka görülecektir. Onun için normal flartlar
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alt›nda Suriye gibi bir rejim kesinlikle HAMAS gibi bir örgüte yanaflmaz.
Ama kendi ç›karlar›ndan dolay› bunu yap›yor. 

Kuflkusuz, Golan konusunda ilerlemek istiyor. Arap rekabeti içinde de
birtak›m puanlar kazanmak istiyor. HAMAS da flu anda yaln›z oldu¤u
için Suriye’nin deste¤ini önemsiyor; fakat Türkiye'den gelmifl olan
deste¤i daha çok önemsiyor. Çünkü Türkiye'den gelmifl olan deste¤in
daha samimi oldu¤una inan›yor. Suriye’nin verdi¤i deste¤in samimi
oldu¤una inanm›yor; hele hele Katar’dan gelen deste¤in samimi
oldu¤una hiç inanm›yor. 

Katar, biliyorsunuz bugün Ortado¤u’da en büyük Amerikan üssüne ev
sahipli¤i yapan ülkedir; hatta oras›, Saddam’›n sorgulanmas›n›n bir
bölümünün de yap›ld›¤› üsttür ve bugün Katar Amerikan ordusunu
bölgeye çekmek için ve onlara zemin haz›rlamak için elinden geleni
yapm›fl olan bir ülkedir. Peki, Katar neye oynuyor? Tabii bunu
bilemiyoruz, ama Araplar›n spekülasyonuna göre, Katar maddi olarak
büyüdü¤ü için, kendisini adeta Suudi Arabistan ile siyaseten,
ekonomik aç›dan ve bölgesel etkinlik aç›s›ndan rekabet eden bir ülke
konumunda görüyor. 

Onun d›fl›nda, Katar aç›s›ndan bakt›¤›n›zda, bu HAMAS’a olan deste¤in
asl›nda çok da mant›ki bir zemini görünmüyor. Kald› ki, dedi¤im gibi
Amerika’n›n bölgede yerleflmesi aç›s›ndan, hâlâ varsa böyle bir fley,
Büyük Ortado¤u Projesi aç›s›ndan en etkin kullan›m dostu diyelim.
Amerikan ç›karlar› aç›s›ndan bölgenin en kullan›m dostu ülkelerden
birisidir. Onun için, Araplar aras›ndaki bu strateji çat›flmalar›n› biz
Türkiye'de, bence bu Gazze olay›ndan sonra çok çok daha iyi
anlamaya bafllad›k. 

Bafla dönüyorum, “Araplar bir türlü birleflemiyor, niçin yapam›yorlar?”
argüman›n›n asl›nda geçersiz bir argüman oldu¤unu, bütün Arap
ülkelerinin münferit, ulusal ç›karlar› oldu¤unu bu kez daha da iyi
gördük. 

Ben tahmin ediyorum ki, burada hemen hemen söylemek istedi¤imi
söyledim, çünkü Türkiye'nin pozisyonuna da de¤indim. Bir iki fley
daha hat›rlatmak istiyorum tabi. Elbette ki, Girit yak›nlar›nda ‹srail bu
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denemeleri yap›yor, ama ne yaz›k ki ‹srail uçaklar›n›n bu alçak uçufl
denemelerini Konya Ovas›’nda biz sa¤lad›k; hâlâ da büyük ölçüde bu
devam ediyor. Belki, Arma¤an Pafla ileride bu konuda bir fley söylemek
ister. Hat›rlars›n›z, zaman›nda biz bunlar› ve alçak uçufl deneyimlerini
kendi ülkemize çekmek için çok çabalam›flt›k. “Kanada’daki Goosebay
mi olacak, Türkiye'de mi olacak?” tart›flmas› yaflanm›flt›.  Bu tabii NATO
çerçevesinde bir tart›flmayd›, ama ‹srail de çok kolay girdi bu iflin içine.
Maalesef, Gazze’yi bombalayan pilotlar›n bir bölümü de o
deneyimlerini ve o e¤itimlerini Türkiye'de ald›lar. 

‹slam-i bas›n ve ‹slam-i kesim de bizim flu anda Türkiye'de yaflamakta
oldu¤umuz postmodern iç savafl çerçevesinde bunu gayet güzel
kullan›yorlar. Teflekkür ederim. 

OTURUM BAfiKANI- Çok teflekkürler. 
Say›n ‹diz de hakikaten özellikle Türkiye'nin bu ‹srail'in Gazze harekât›
s›ras›nda Türk halk›n›n samimiyetle gösterdi¤i tepkilerin hükümet
taraf›ndan yap›lan aç›klamalarla uygun do¤rultulara götürülemedi¤ini
analiz etti. 

Bu arada ‹srail'in Savafl Suçlar› Mahkemesi’nde yarg›lanmas› konusu
hakikaten önemli bir husus. Çünkü biliyorsunuz, haf›zalar›m›z›
tazelersek, Bosna’da bu tür görüntüleri kameralar önünde seyretmifltik.
Sivil yerleflim yerlerine yönelik karadan tanklarla ve a¤›r toplarla
yap›lan sald›r›lar orada daha a¤›rl›kl›yd›. Bunlar bir mahkeme konusu
da oldu. 

Ruanda’dakini seyredemedi¤imiz için örnek vermedim. Sonra bu
Bosna Hersek’teki sivil yerleflim yerlerine yap›lan ve gazetecilik
tabiriyle ‘etnik temizlik’ olarak adland›r›lan ifllemin asl›nda insanl›¤a
karfl› suç oldu¤unu mahkeme tespit etti. Bu da soyk›r›m›n bir alt
kategorisidir. Bosna’n›n belli yerlerinde ifllenen suçlar› ise do¤rudan
soyk›r›m olarak tespit etti. 

O yüzden, hakikaten günün birinde ‹srail'i de yarg›layacak merci, bir
mahkeme oluflturursa, tan›klar› dinlese, belgelere ve bilgilere ulaflsa
acaba ne der? Yoksa ‹srailliler ve Yahudi lobisi mahkemeyi de mi ayar-
lar? Tabii, bunlar bugünkü dünyan›n ve insanl›¤›n trajikomik taraflar›. 

27



Öbür taraftan, Avrupa'da veya Amerika'daki Yahudi ayd›nlardan gelen
protestolar› da burada not etmek laz›md›r. Özellikle, Amerika'da pek
çok üniversite hocas› ve toplumda tan›nm›fl Yahudi as›ll› insanlar
giderek Amerikan d›fl politikas›n›n tümüyle ‹srail’in ç›karlar›na ayarl›
hale getirildi¤ini ve bunun art›k bir ç›kmaza do¤ru sürükledi¤ini,
‹srail’in, tam tabiri caizse, Amerika Birleflik Devletleri’ni burnundan
tutmufl bir vaziyette sürükledi¤ini, Ortado¤u’da istedi¤i bütün kirli, pis
ifllerini yapt›r›r hale getirdi¤ini, bunun sürdürülemez oldu¤unu
yazmaya bafllad›lar. Bu artan bir oranda da devam ediyor. Bunu da
ayr›ca not etmek laz›md›r. 

Bunlar› söyledikten sonra, flimdi panelimizin son konuflmac›s›
TÜRKSAM (Uluslararas› ‹liflkiler ve Stratejik Analizler Merkezi) Baflkan›
Say›n Sinan O¤an’a söz vermek istiyorum. 

Kendisi, bafllang›çta da ifade etti¤im gibi, bize özellikle geçen y›l
bafllayan ve etkileri giderek daha da hissedilir hale gelen Amerika-
Rusya restleflmesi ve bunun bölgedeki etkileri üzerinde bilgilendire-
cek. Say›n O¤an buyurun.

S‹NAN O⁄AN (TÜRKSAM Baflkan›)- Efendim, teflekkür ediyorum.
Öncelikle, Baflkent Üniversitesi Stratejik Araflt›rmalar Merkezi’ne ve
De¤erli Rektör Say›n Haberal’a böylesi bir toplant›y› düzenledi¤i ve
bizi de davet etti¤i için teflekkür ederim. 

Ben hadisenin yönünü, Hocam›n da ifade etti¤i gibi, Ortado¤u
ekseninden biraz daha d›flar›ya do¤ru ç›karmak istiyorum. Son alt› ay
içerisinde yaflad›¤›m›z iki olay aras›nda, iki bölge aras›nda biraz
paralellikler kurmak istiyorum. Hat›rlarsan›z, bütün dünya dikkatini
Pekin Olimpiyatlar›’na yöneltmiflken, aniden bölgemizde, hemen yan›
bafl›m›zda savafl ç›km›flt›. Gürcistan, Güney Oshetya’ya girmifl ve befl
gün sonra da Rusya’yla kar›fl› karfl›ya gelmifl ve bölgemizde hakikaten
ciddi bir savafl bafllam›flt›. 

2007’deki Münih Zirvesi’nden sonra giderek yükselen Bat› ve Rusya
aras›ndaki rekabetin neredeyse hemen yan› bafl›m›zdaki Karadeniz’de
s›cak çat›flma boyutuna ulaflabilecek nitelik kazanmas› gündeme
gelmiflti. 
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Rusya’yla Gürcistan aras›ndaki savafl nas›l bafllam›flt›? Hat›rlarsan›z,
Gürcistan’›n Güney Oshetya’ya girmesiyle bafllam›flt›. fiimdi, hemen
Ortado¤u’ya dönüp bakt›¤›m›zda, Ortado¤u’dan ‹srail’in Gazze’ye
girmesi de neredeyse benzer bir flekilde HAMAS’›n sadece ‹srailli
çocuklar›n psikolojik rahats›zl›k geçirmesine sebep olan, patlama
sesiyle son derece ilkel ve neredeyse ‹srail’e askeri anlamda hiçbir
zarar veremeyecek Kassam Füzeleri’nden duydu¤u rahats›zl›k üzerine
böyle bir harekât› bafllatm›flt›. Her iki savaflta da kaybeden, bu savafl›
adeta bafllatan taraf olmufltu. 

Gürcistan savafl› sonras›nda Türkiye'nin bölgede bir arabuluculuk
giriflimi vard›. Baflbakan Erdo¤an 1998 y›l›nda AG‹T Minsk Zirvesi
sonras›nda dönemin Cumhurbaflkan› Say›n Demirel’in gündeme
getirdi¤i, ancak o dönemde D›fliflleri Bakanl›¤› bürokrasisinin çok da
sahip ç›kmad›¤›, belki o dönemin flartlar› içerisinde çok daha mümkün
olmayan, Kafkas ‹flbirli¤i ve ‹stikrar Platformu’nu gündeme getirmiflti. 
Burada, Türkiye'nin bölgedeki rolüne bakt›¤›m›z zaman, her ne kadar
bugün geldi¤imiz noktada Kafkas ‹flbirli¤i ve ‹stikrar Platformu,
Türkiye'nin Kafkas ülkelerine bir bar›fl getirmekten ziyade, Türkiye ile
Ermenistan’› bar›flt›rma platformuna dönüflmüfl olsa da, Türkiye'nin
Kafkasya’da gündeme getirdi¤i arabuluculuk giriflimlerini, bar›fl
giriflimlerini Ortado¤u’yla k›yaslad›¤›m›zda, bir nebze olsun baflar›
flans› vard›, bir nebze baflar›l› olmufltu. 

Sebebine gelince; Say›n Baflkent Üniversitesi Stratejik Araflt›rmalar
Merkezi Baflkan›’n›n da aç›l›fl konuflmas›nda ifade etti¤i gibi,
Türkiye'nin oradaki pozisyonuydu. Türkiye bir NATO ülkesi olmas›na
ra¤men, Türkiye Amerika Birleflik Devletleri’nin stratejik müttefiki
olmas›na ra¤men, tarafs›zl›¤›n› korumufltu ve bölgede Türkiye'nin
tarafs›zl›¤›n› korumas›, Rusya nezdinde çok ciddi karfl›lanm›flt›. 

Özellikle bu tarafs›zl›¤›n, Rusya’ya bölgede ciddi anlamda da bir üstün-
lük sa¤lad›¤›n› da ifade etmek gerekir. Bölge ülkelerine bakt›¤›m›z za-
man, Gürcistan ve Ukrayna’n›n tamamen Rusya karfl›t› oldu¤unu görür-
sünüz. Romanya ve Bulgaristan’›n Rusya karfl›t› olmasa bile Amerikan
yanl›s› oldu¤unu görürsünüz. Bir tek Karadeniz’in en uzun sahiline
sahip olan Türkiye'nin ve Karadeniz’in en büyük askeri gücüne sahip
olan Türkiye'nin tarafs›z kalmas›, bölgede Rusya’n›n adeta rahat bir
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nefes almas›n› sa¤lam›fl ve bölgede Rusya’n›n Türkiye’yi bu tür
anlamda arabuluculuk giriflimlerini de desteklemesine sebep olmufltur. 

Ortado¤u’ya dönüp bakt›¤›m›z zaman, ayn› flekilde yine savafl›n
hemen ertesinde Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan›’n›n bölgeye gitti¤ini
görmekteyiz; bölge ülkelerini ziyaret etti¤ini görmekteyiz. Ancak, bu
defa ‹srail d›fl›nda bölge ülkeleri ziyaret edilmifltir. Öncekinde savafl›n
bütün taraflar› neredeyse ziyaret edilirken, bu defa ‹srail adeta yok
say›larak, bölgede bir bar›fl turuna ç›k›lm›flt›. 

Bölgede bir fley daha yap›lm›flt›. HAMAS eksenli bir bar›fl turuna ç›k›l-
m›flt› ve elbette ki bunun baflar› flans› olmayacakt›; “neden olmayacak-
t›?” sorusunun cevab› son derece basittir. Bak›n›z, bölgede Arap
ülkeleri dâhil, HAMAS’› gözden ç›karm›flken, Arap ülkeleri dahi, M›s›r
gibi, Suudi Arabistan gibi burada her iki de¤erli panelist gayet güzel
aç›klad›lar, HAMAS’› gözden ç›karm›flken, Türkiye'nin bölgede HAMAS
eksenli bir politika izlemesi elbette ki Türkiye'nin bafllatm›fl oldu¤u
giriflimlerin sonuçsuz kalmas›yla neticelenecekti. 

Zaman zaman Ankara’daki yabanc› misyon flefleriyle, ‘yabanc›
diplomatlarla’ d›fl bas›n›n temsilcileriyle konufltu¤umuzda, herkes ayn›
fleyi soruyordu. Türkiye'nin bölgede HAMAS eksenli bir politika
izlemesinin sebebini soruyordu. Çünkü birçok yabanc› diplomat, bunu
anlamakta hakikaten güçlük çekiyor. Bizim anlamakta güçlük
çekti¤imiz gibi. 

fiimdi Nisan ay› yaklaflmaktad›r. Önümüzde Nisan ay›nda hepinizin
bildi¤i gibi sözde 1915 y›l› olaylar›n›, sözde Ermeni soyk›r›m› flekline
dönüfltürmek ve Türkiye’yi o anlamda mahkûm etmek için birtak›m
giriflimlerin yo¤unlaflt›¤› bir y›l var. Türkiye'nin bunu önlemek için
flimdiye kadar kulland›¤› argümanlardan birisi de Amerika'da etkin
olan Yahudi lobisiydi. 

Di¤er taraftan Baflkan seçilen Obama’n›n daha önceki hiçbir Amerikan
Baflkan aday›n›n seçim kampanyas›nda yapmad›¤› gibi, yaz›l› teminat
verdi¤ini biliyoruz. Onun yard›mc›s› Joe Biden’nin hem Irak üzerindeki
fikirlerini, hem K›br›s-Rum Kesimine olan yak›nl›¤›n› ki, köken olarak
da bir k›sm›n›n oraya dayand›¤›n› bilmekteyiz. Ermeni lobisiyle ve
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Ermenistan yönetimiyle yak›nl›¤›n› bilmekteyiz. Dolay›s›yla, bir defa
önümüzde Nisan ay›ndan sonras›n› görmek pek mümkün de¤il. Nisan
ay› Türk-Amerikan iliflkileri aç›s›ndan bir karanl›k nokta gibi duruyor. 
Türk-Amerikan iliflkileri aç›s›ndan karanl›k nokta olan Nisan ay›n›n
önemine de¤inmek istiyorum: Zira bölgedeki büyük resmi görmek
istiyorsak, bundan sonra Türkiye'nin nerede durdu¤una da bakmam›z
gerekecek; Türk-Amerikan iliflkilerinin nerede durdu¤una bakmam›z
gerekecek. 

Siz Türkiye'de, ne Fransa’n›n son dönemde ön plana ç›kan
giriflimlerini, ne Avrupa Birli¤i’ni ne de Amerika Birleflik Devletleri’ni
yok sayarak Ortado¤u’da bir bar›fl› getiremezsiniz. E¤er, Ortado¤u’da
bir bar›fl giriflimine soyunuyorsan›z, sadece hassas olan, bu konuda son
derece hassas olan Türk kamuoyunu ve Arap kamuoyunu dikkate
alarak, elbette bölgede bir bar›fl sa¤lamak mümkün de¤il. 

Türkiye'nin tabii ki, 90 sene önce oradan ç›kmak zorunda b›rak›lan
Türkiye'nin bulundu¤u pozisyonu, hissiyat›, di¤er bütün ülkelerden
farkl›d›r; sorumlulu¤u da di¤er bütün ülkelerden farkl›d›r. Ancak, bu
sorumluluk Türkiye’yi orada sadece bir örgüt eksenli politika
yürütmesine sebep olmamal›d›r diye düflünüyorum. Zira böyle bir
politikan›n zaten baflar› flans› yoktur. Nitekim Türkiye'nin bütün
giriflimlerine ra¤men, bölgede Fransa ve M›s›r eksenli bir giriflimin
daha baflar›l› oldu¤unu ve Türkiye'nin adeta kafl yapay›m derken, göz
ç›kartacak duruma geldi¤ini görmekteyiz. Türkiye Ortado¤u’da etkin
olay›m derken, Ortado¤u bar›fl sürecinin flu an tamam›yla neredeyse
d›fl›na itilmifl durumdad›r. 
Biliyorsunuz, Türkiye'nin bir de BOP (Büyük Ortado¤u Projesi)
Eflbaflkanl›¤› söz konusuydu. Büyük Ortado¤u Projesi’nin baflar›s›zl›¤a
u¤ramas›yla bu pek gündeme gelmemifl olsa da, Türkiye'nin BOP
Eflbaflkanl›¤›’n›n bugün geldi¤i noktay› da görmemiz aç›s›ndan son
derece önemlidir. 

Türkiye'nin ayn› zamanda “Medeniyetler ‹ttifak›” giriflimi de söz
konusuydu ve özellikle ‹spanya ile beraber Türkiye'nin bu girifliminin
bir dönem, bir hayli umut do¤urdu¤unu da görmekteydik, ama
“Medeniyetler ‹ttifak›”n›n da son Gazze savafl›yla beraber herhangi bir
geçerlili¤inin olmad›¤› da maalesef gözler önüne serilmifl oldu. 
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fiimdi, Bush döneminin sona erdi¤i ve Obama döneminin daha
bafllamad›¤› bir süreç içerisinde ‹srail bölgede Gazze’ye yönelik uzun
süredir zaten difl biliyordu, hedeflerinin önemli bir k›sm›n› gerçek-
letirdi. 

Her ne kadar Ortado¤u bölgesi bir a¤aca benzetilse de a¤ac›n
budaklar›, a¤ac›n kollar› budand›kça, daha çok filiz veren bir a¤aç
haline gelse de ‹srail'in Ortado¤u’da en az›ndan 2006 y›l›nda art›k
herkesin üzerinde mutab›k oldu¤u Hizbullah yenilgisi karfl›s›nda bir
rövanfl almas› gerekiyordu ve ‹srail bu rövanfl›n› al›p, hem ordunun,
hem ‹srail halk›n›n o psikolojik ezikli¤ini bir nebze olsun ortadan
kald›rd›¤› ifade edilebilir. 

Her ne kadar HAMAS ‹srail çekildikten sonra zafer kazand›¤›n› aç›kça
ifade etse de, her ne kadar Gazze sokaklar›nda bütün ac›ya, bütün
drama ve trajediye ra¤men HAMAS taraftarlar›n›n zafer flark›lar›yla,
ç›¤l›klar›yla inlese de ortada çok ac› bir gerçek var. 

HAMAS bölgede neredeyse bütün Bat›l› ülkelerin, neredeyse bütün
Ortado¤u ülkelerinin ortak bir tan›s› vard›: HAMAS seçimle gelmiflti ki,
-bizim Hükümetimiz de bunu s›k s›k ifade ediyor- Ortado¤u’nun en
demokratik seçimiyle iktidara gelmiflti. Ancak, seçilen insanlar›n da
kendisini seçenlere karfl› bir sorumlulu¤u olmas› gerekir diye
düflünüyorum. Tabii ki, hadiseye fakl› gözlüklerden bakmak laz›md›r.
‹srail’in bölgede yapt›¤› katliam konusunda hepimiz ayn› fikirdeyiz.
Ancak, olaya sadece tek bir taraftan bakt›¤›n›z zaman, meselenin
sadece bir taraf›n› görmüfl olursunuz. Bugün Obama’n›n ilk konufltu¤u
liderlerden birisi, Say›n ‹diz'in de ifade etti¤i gibi, Mahmud Abbas
olmufltur. Bölge ülkelerinin dikkate ald›¤› rejim Mahmud Abbas
rejimidir ve El Fetih rejimidir. Bir tek neredeyse bizim dikkate ald›¤›m›z
rejim HAMAS rejimi. HAMAS’›n bugün en büyük destekçilerinden
Suriye ve ‹ran’›n bu krizdeki tutumuna bakt›¤›m›z zaman, Türkiye'den
neredeyse daha pasiflerdi; Türkiye'nin çok daha gerisinde idilerdi. Ne
‹ran'dan, ne Suriye’den, ne de 2006’da ‹srail’i yenilgiye u¤ratan
Hizbullah’tan bu anlamda herhangi bir tepki gelmedi¤ini gördük. 

Bütün bu hadiselerin içerisinde Türkiye adeta Ortado¤u’da mahallenin
kabaday›s› rolüne soyunmufltu ve tabii ki Türkiye gibi bölgede çok
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daha büyük hedefleri olan bir ülkeye mahalle kabaday›l›¤›n›n çok da
yak›flmad›¤›n› ifade etmek gerekir. 

Hat›rlarsan›z 2000’li y›llar›n bafl›nda, bir turuncu devrimler silsilesi
bafllam›flt›. Balkanlar’dan bafllayan bu turuncu devrimler silsilesinin
daha sonra Sovyet co¤rafyas›na ve oradan da Ortado¤u’ya do¤ru
kayd›r›ld›¤›na flahit olmufltuk. Turuncu devrimler Bush’un bir
konuflmas›nda flöyle ifade ediliyordu: “Biz Balkanlar’dan, Avrasya
co¤rafyas›na ve Ortado¤u'ya kadar genifl bir co¤rafyada 18 tane ülkeye
demokrasi getirdik” deniliyordu. Hollywoodvari bir flekilde de
bunlar›n her birine bir isim, bir slogan uydurulmufltu. Kimisine,
“turuncu, gül devrimi, Irak’taki devrime mor devrim” denilmiflti. Zira
Irak'ta ilk defa seçim yap›lm›fl ve parmaklara mor renkli bir boya sürül-
dü¤ü için de Bush taraf›ndan bu mor devrim olarak adland›r›lm›flt›. 

Keza Lübnan da Amerika Birleflik Devletleri’nin devrim yapt›¤›,
demokrasi getirdi¤i ülkelerden birisi olarak adland›r›l›yordu. Kimi
bölge uzman›na göre bu turuncu devrimlerin K›br›s ve Türkiye'de de
yap›ld›¤› ifade edilmekteydi. 

Sovyet co¤rafyas›nda turuncu devrimler daha çok düflünce kurulufllar›,
daha çok sivil toplum kurulufllar›, yani iflin tin k›sm›yla yap›l›yordu;
ancak Ortado¤u'ya bakt›¤›n›z zaman, bu iflin tank boyutunun daha ön
planda oldu¤unu görmekteydiniz. 

Bush yönetimi bitip, yeni Amerikan yönetimi iktidara geldi¤i zaman,
flöyle bir beklenti vard›: Herkes biliyordu ki, Obama’n›n seçim
kampanyas› esnas›nda da s›k s›k gündeme gelmiflti. Art›k Obama
döneminde Ortado¤u devrinin yavafl yavafl kapanaca¤›n› ki 2011’e
kadar Amerikan askerlerinin Irak’tan çekilece¤i de bu çerçevede
de¤erlendirilmelidir. Amerika’n›n dikkatinin Afganistan, Pakistan,
Hindistan eksenine, yani Güney Asya’ya do¤ru kayaca¤› düflünülüyor-
du; hâlâ da öyle düflünülüyor. Ancak, 2008 senesinin son ay›na geldi-
¤imizde, ‹srail’in beklenmedik bir flekilde Gazze’ye girmesiyle, yeni
Amerikan hükümetinin de Filistin sorununu, Gazze sorununu
kuca¤›nda buldu¤unu görmüfl olduk. 

Münih’te fiubat 2007 y›l›nda yap›lan bir zirve vard›, “Güvenlik Zirvesi.”
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Bu Zirve’de Rusya Federasyonu’nun o dönemki Devlet Baflkan› ve
flimdi Baflbakan olan Vilademir Putin’in bir konuflmas› vard›. Putin
konuflmas›nda art›k çok kutuplu bir dünya gerçe¤inden bahsediyordu
ve Amerika'n›n tek kutuplu dünya düzenine itiraz ettiklerini ifade
ediyordu. Bu, bizim o dönem Genelkurmay sitesinde de yay›nlanm›fl
ve epey de bir ses getirmiflti. 

Daha sonra geliflen hadiselere bakt›¤›m›zda, Karadeniz Bölgesi’nin
yeniden uluslararas› küresel güçlerin rekabet alan› haline döndü¤üne
flahit oldu¤umuzda, Kafkasya’da yaflanan savafla flahit oldu¤umuzda,
son olarak da Ortado¤u’da yaflanan savafl ve 2009 senesi içerisinde
Afganistan, Pakistan ekseninde yaflanacak olan savafllara bakt›¤›m›zda,
dünyan›n giderek iki ve üç, hatta dört, befl kutuplu bir hale do¤ru
geldi¤ini görmekteyiz. 

Öyle bir ortamda Türkiye'nin hangi kutupta oldu¤unu iyi belirlemek
laz›md›r. Türkiye Bat›’n›n ayr›lmaz bir parças›, Amerika'n›n sad›k bir
müttefiki olmas›na ra¤men, Türkiye'nin son dönemde bölgede izledi¤i
veya izlemeye çal›flt›¤› politikalara bakt›¤›m›z zaman, bir de çeliflki
oldu¤u görmektesiniz. Özellikle, HAMAS eksenli izlenecek bir
politikan›n ileride Türkiye'ye ciddi s›k›nt›lar getirece¤ini ifade etmek
laz›m ve bu s›k›nt›lar›n da muhtemelen ilk örneklerini Nisan ay›nda
Amerika’daki 1915 olaylar›n›n Amerikan yönetimi taraf›ndan nas›l
de¤erlendirilece¤i esnas›nda bunu görmüfl olaca¤›z. 

Eskiden, Ruslar›n, Sovyetlerin flöyle bir emeli vard› ve çok s›k
kullan›rd›k bunu: “S›cak denizlere inme emeli” diye. Sovyetler
Birli¤i’nin son Ankara Büyükelçisi Albert Çerniflev bir konuflmas›nda
bunun gerçekleflti¤ini, hayata geçti¤ini ifade etmiflti. Özellikle,
Antalya’ya gitti¤inizde, her sene birkaç milyon Rus’un s›cak denize
indi¤ini ifade ediyordu. Tabii bu flakayd›, ama Aral›k ay›nda yaflanan
bir geliflmenin art›k bunun çok da flaka olmad›¤›n› bize gösterdi. Rus-
ya 2009 senesinde Akdeniz’in üç ülkesinde askeri ikmal üssü ve deniz
üssü açmaya karar verdi¤ini ve 2009 senesinde de bunu tamamlayaca-
¤›n› ifade etmekteydi. Bunlardan birincisi Suriye’dir, bir di¤eri Yemen,
bir di¤eri de Libya’d›r. Dolay›s›yla, Akdeniz iki önemli gücün art›k
tesiri alt›na girmeye bafllam›flt›r. Rusya’n›n özellikle Kafkasya
savafl›ndan sonra art›k küresel bir güç olmaya bafllad›¤› herkes
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taraf›ndan kabul edildi¤i bir dönemde yaflanan ekonomik kriz ve 150
dolarlara vuran petrol fiyatlar›n›n da bir anda 30-40 dolarlara inmesi
Rusya’n›n o küresel iddialar›n›n önemli bir flekilde zay›flamas›na sebep
oldu; ancak askeri gücüne bakt›¤›m›zda ve bu süre içerisinde
Rusya’n›n yapm›fl olduklar›na bakt›¤›m›zda, petrol fiyatlar›n›n düflme-
sine ra¤men, Rusya’n›n önümüzdeki süreç içerisinde yine küresel güç
olmak için bölgede aktif bir çaba içerisine girece¤ini görmekteyiz. 

Her ne kadar konumuz Gazze olsa da, konumuz Gazze’den
bafllayarak, bütün Ortado¤u’ya getirilmek istenilen bir bak›fl aç›s› olsa
da, bölgede küresel güçlerin ne yapmak istedi¤ini çözmeden,
Gazze’de tek bafl›na yaflananlar› anlamam›z elbette mümkün de¤ildir.
Biraz önce de ifade etti¤im gibi önümüzdeki dönem, Gazze’de yaflanan
çat›flmalara ra¤men, bir Asya dönemi olacakt›r. Art›k dikkatler ‹srail'in
bütün çabalar›na ra¤men, yavafl yavafl Ortado¤u’dan Güney Asya’ya,
oradan da Orta Asya ve Çin eksenine do¤ru kayacakt›r. 

Çin, flimdi sessiz bir flekilde kenarda durmufl, 2020 y›l›na kadar
Amerika’y› ekonomik anlamda yakalama politikas› uygulamaktad›r.
Çin 2020 y›l›na kadar bütün uluslararas› sorunlar›n d›fl›nda kendini
tutmaya çal›flmaktad›r. Ancak, Amerika'n›n da 2020 y›l›na kadar Çin’i
oturup bekleyece¤i pek de düflünülmemelidir. 

Bu arada, baz› Rus uluslararas› iliflkiler uzmanlar›na göre Amerika’n›n
da kendi içerisinde bölünme ihtimalleri konuflulmaktad›r. Bu zay›f bir
ihtimal olmakla beraber, özellikle Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›na
flahit oldu¤umuz bir dünyada elbette ki buna da flahit olma ihtimalimiz
söz konusu olabilir. 

Di¤er taraftan, Büyük Ortado¤u Projesi her ne kadar baflar›s›zl›¤a
u¤ram›fl olsa da, önümüzdeki süreç içerisinde bunun flekil de¤ifltirme
ihtimali yüksektir. Neoconlar ve Bush yönetiminin Ortado¤u'da
uygulad›¤› politikalar biraz tanklarla yap›lmaya çal›fl›lm›fl, ancak Irak
örne¤inde oldu¤u gibi bu baflar›s›zl›kla sonuçland›¤› gibi ters de
tepmifltir. Irak adeta terör üreten bir batakl›k haline gelmifltir. Ancak
bu, Amerika'n›n bölge üzerindeki politikalar›ndan vazgeçece¤i anlam›-
na gelmemektedir. 2011 y›l›nda bölgeden asker çekilmesi, Amerika'n›n
bölgeyi b›rakaca¤› anlam›na gelmemelidir. fiimdi, tanklarla yap›lama-
yan›n Obama döneminde demokratlar›n o klasik politikalar› dönemin-
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de daha çok Yumuflak Güç veya Obama’n›n yeni tan›mlamas›yla ‘ak›ll›
güç’ yöntemiyle hayata geçirilece¤ini ve önümüzdeki dönemde belki
de içeriden rejim de¤ifltirme yoluyla iktidarlar›n ele geçirilece¤i bir
döneme gelece¤imizi de unutmamak laz›m. 

Arap ülkelerinin birço¤unun HAMAS’› kendileri için ciddi tehlike
olarak görmeleri de adeta bu savaflta ‹srail yanl›s› gibi hareket
etmelerinin alt›nda yatan sebeplerden birisi de budur. Bu ülkeler
içerisinde HAMAS’›n güçlü olmas›, HAMAS’›n ikizleri olan M›s›r’daki
Müslüman Kardefller ve di¤er ülkelerdeki muhalif örgütlerin güçlü
olmas› anlam›na gelmekteydi. Dolay›s›yla, HAMAS orada zay›fla-
t›lacakt› ve bitirilecekti ki, bugün öbür ülkelerde, M›s›r ve di¤er
ülkelerde benzer yans›malar› olmas›n. 

1999-2000 senesinde Rusya’da bir operasyon yap›lm›flt›, Oligarklar
Operasyonu. Her ne hikmetse neredeyse bu operasyona u¤rayan Rus
zenginlerinin afla¤› yukar› tamam›na yak›n› Yahudi kökenliydi ve ‹sra-
il’le çok yak›n iliflkileri vard›. Yine, Sovyetler Birli¤i da¤›ld›ktan sonra,
eski Sovyet co¤rafyas›ndan ‹srail'e göç eden Yahudilere bakt›¤›m›zda,
yaklafl›k 1-1,5 milyon kiflinin göç etti¤ini ve bugün ‹srail içerisinde de
aktif olarak siyasette yer ald›¤›n› görmekteyiz. Bunlar›n birço¤unun
Yahudi olmad›¤›n›, sadece sahte belgelerle ‹srail'de daha iyi yaflam
koflullar›na ulaflmak için gittiklerini ve bugün de Rusya’yla iliflkilerini,
hiçbir flekilde ba¤lar›n› koparmad›klar›n› da unutmamak laz›m. 

Bölgedeki ikili iliflkilere bakt›¤›m›zda, en muammal› iliflkilerin ‹srail-
Rus iliflkileri oldu¤unu görmekteyiz. ‹srail-Amerika iliflkileri herkese
malumdur. ‹srail’in birçok Bat›l› ülkelerle iliflkileri herkese malumdur,
ama en muammal› iliflkiler, ‹srail-Rus iliflkileridir. Bu sebepledir ki,
zaten Rusya’n›n da bu krizde rolüne bakt›¤›m›zda, çok da kendisinden
beklenilen bir tepkiyi ortaya koymad›¤›n› görmekteyiz. Klasik olarak
Amerika'n›n taraftar› bir ülkenin bölgede zay›flat›lmas› Rusya’n›n
ç›kar›na olmas›na ra¤men, söz konusu ‹srail olunca, Rusya’n›n bu
konuda tepkisiz kald›¤›n› görmekteyiz. 

Dolay›s›yla, küresel güçlerin bölgedeki faaliyetlerine bakt›¤›m›z
zaman, özellikle Amerika’n›n zaten bölgedeki ‹srail’le neredeyse ayn›
eksendeki politikalar› herkese malumdur, ancak Rusya’n›n burada
politikalar›na daha dikkatli bir flekilde bakmakta fayda vard›r. 
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‹srail'in Gazze operasyonlar›n›n ve Ortado¤u’daki Amerikan operas-
yonlar›n›n tek bafl›na terörden kaynaklanmad›¤›n›, tek bafl›na Ameri-
ka’n›n 11 Eylül’ünden kaynaklanmad›¤›n› herhalde herkes biliyordur. 

Hadisenin önemli bir boyutu daha vard›r, o da enerjidir. Hele ki, son
günlerde bir iddia gündeme gelmiflti ve do¤ruluk pay› oldukça yüksek
bir iddiad›r. Bu ise Gazze fieridi’nde, özellikle deniz k›sm›nda zengin
gaz yataklar›n›n keflfedildi¤ine dair iddialard›r ki, savafl›n nedenlerini
araflt›rd›¤›m›z zaman, elbette bu iflin bir enerji boyutuna bakmam›z
laz›m. 

Hat›rlarsan›z, geçti¤imiz senenin son aylar›nda Türkiye Cumhuriyeti
Baflbakan›n›n Hindistan ziyareti gündeme gelmiflti. Ard›ndan, ‹srail
Baflbakan›n›n, önce Enerji Bakan›n›n, sonra da Baflbakan›n Türkiye
ziyareti gündeme gelmiflti. Hindistan ziyaretinde ve di¤er ziyaretlerde
konuflulan ana gündem maddelerinin bafl›nda enerji boru hatlar›
geliyordu. 

Bir taraftan Rusya’dan indirilen Mavi Ak›m Boru Hatt›’n›n yan›na
ikincisinin çekilmesi, bir taraftan Samsun’dan Ceyhan’a bir petrol boru
hatt›n›n çekilmesi ve onun afla¤›ya, ‹srail'e indirilmesi, oradan da
K›z›ldeniz’den Hindistan’a kadar uzat›lmas› gündemdeydi. 

Di¤er taraftan da giderek ‹srailleflen bir Irak’la karfl› karfl›yay›z; zengin
petrol ve gaz yataklar›na sahip olan, petrolünün önemli bir k›sm›n›
Kerkük Yumurtal›k Hatt›’yla Türkiye üzerinden dünyaya açan bir
Irak'›n önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye yerine petrolünü ‹srail
üzerinden dünyaya açan bir manzarayla karfl› karfl›ya kalaca¤›m›z› da
unutmamak laz›m. 

Türkiye do¤u-bat› enerji koridorudur. Ceyhan Liman› dünyan›n önemli
enerji limanlar›ndan birisi haline gelecektir. Ancak Bölgede, bununla
beraber ve buna paralel yürüyen baflka bir proje daha vard›r. Bu da
‹srail limanlar›n›n bölgede bir enerji terminali haline getirilmesidir.
Bunun için iki önemli kaynak gerekmektedir. Birincisi; Rus gaz› ve
petrolünün Türkiye üzerinden ‹srail'e indirilmesi, bir di¤eri de Irak’taki
petrolün ve gaz›n yine ayn› flekilde Türkiye yerine, ‹srail üzerinden
indirilmesidir ki, son gelinen noktada her iki konuda da önemli
mesafeler elde edildi¤ini görmektesiniz. 
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Burada Türkiye'nin politikalar› çok net de¤il. Her ne kadar son
politikalar›nda afl›r› HAMAS yanl›s› bir çizgide durdu¤u görülse de,
ondan bir hafta öncesinde ‹srail'le birçok konunun görüflüldü¤ü de
art›k bir s›r de¤il. ‹srail'le çok say›da çok önemli anlaflman›n yap›ld›¤›
da kimseye s›r de¤il. 

Dolay›s›yla, Türkiye'nin bölgedeki politikalar›n›n özellikle de
kamuoyuna yönelik politikalar›n› bence bu anlamda daha dikkatli
takip edilmesi ve süzgeçten ona göre geçirilmesi gerekir diye
düflünüyorum, teflekkür ederim.

OTURUM BAfiKANI- Say›n Sinan O¤an’a da teflekkür ediyoruz. Böyle-
ce panelistlerin konuflmalar›n› tamamlam›fl olduk. fiimdi, panelistlere
sorular›n›z varsa onlar› alaca¤›z. Ondan önce ben birkaç hususu da yi-
ne Baflkanl›k konumumu kullanarak sizlere arz etmek istiyorum. 

Bunlardan birincisi; her iki panelistimiz de hakl› olarak Türkiye'nin
asl›nda kafl yaparken, göz ç›kard›¤›n› ve en az›ndan hem Ortado¤u,
hem de dünya siyasetinin gözünde çok afl›r› derecede HAMAS’CI
görünen bir çizgi ortaya koydu¤unu, bunun da ç›karlar›m›zla uyumlu
olmad›¤›n› vurgulad›lar. Do¤rudur, ben de buna kat›l›yorum. Fakat
Türkiye öyle garip bir ülke ki ayn› zamanda, mesela Türkiye asl›nda
destek veren ülkelerin konumunda da de¤il. HAMAS’a destek veren
Suriye, ‹ran, k›smen Katar gibi ülkeler düflünülürse…

Bu arada kafl yaparken göz ç›kard› m› demek laz›m, yoksa ne Musa’ya,
ne ‹sa’ya yarand› m› demek laz›m? Çünkü kamuoyundan gelen hakl› ve
asil tepkiler üzerine herhalde Hükümet bir ara ipin ucunu kaç›rd›.
Sonra kamuoyunun iflte “büyükelçimizi çekelim, daha etkili bir fleyler
yapal›m” gibi taleplerine de bu defa yine Baflbakan Erdo¤an “buras›
bakkal dükkân› de¤il, biz burada devlet yönetiyoruz kardeflim! Olacak
fleyler var, olmayacak fleyler var” tarz›nda cevaplar vermek zorunda
kald›. 

Yine, ‹slam-i ve muhafazakâr kamuoyunda kendisine “Amerika'da
Yahudi kurulufllar› sana 2003 y›l›nda çok büyük bir ödül vermifllerdi.”
Biliyorsunuz o ödül bugüne kadar ‹srail cumhurbaflkanlar›na veya çok
önde gelen Yahudi liderlere verilmiflti. ‹lk defa Yahudi olmayan
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birisine ayn› ödül verildi. “Onu iade et” falan denildi¤inde de, hani
“saçmalamay›n” anlam›na gelen demeçler verildi. Dolay›s›yla bu,
hakikaten kafl yaparken göz ç›karmak oldu ve sonuçta siyaset itibariyle
ne ‹sa’ya, ne de Musa’ya yaranamama durumu söz konusu oldu. 

fiimdi, HAMAS’›n zay›flat›lmas›na yönelik ‹srail politikalar› konusunda
da flunu belki vurgulamakta fayda var. Gerek ‹srail, gerekse Amerika
Gazze’deki ‹srail operasyonlar›n› hakl› göstermek için, “Arap
dünyas›nda da zaten bu yönde bir talep var, yani onlar da HAMAS gibi
örgütlerin asl›nda siyasallaflarak, toplumu pefllerine de takarak, böyle
iktidar olmalar›ndan pek memnun de¤iller, dolay›s›yla bizim
yapt›¤›m›z onlar›n da talepleri do¤rultusunda bir ifltir” diyor. Fakat
buradaki ç›kmaz flu: ‹srail politikalar›yla ilgili, ‹srail'in politikalar›n›n
hep dayak taraf› var. O, bir “havuç ve sopa” diyerek s›k s›k ifade edilen
meselede Filistinlilere yönelik bugüne kadar hiç havuç olmuyor. 

‹srail'i, mesela flöyle k›saca bir geriye do¤ru hat›rlarsak, flimdi HAMAS’a
k›z›yor, asl›nda HAMAS’›n ilk oluflumunda ‹srail'in de pay› vard›;
parma¤› vard›. Bugün onu da zaten yaz›yorlar. O zamanlar çok
memnundular, çünkü El Fetih’i zay›flatacakt›. Fakat El Fetih’e de böyle
çok bir havuç gösterdi¤ini görmedik. El Fetih’in efsanevi lideri Arafat’›n
hangi flartlarda Ramallah’taki karargâh›nda ‹srail taraf›ndan haftalarca,
aylarca abluka alt›nda tutulup, ‹srail askerlerini s›rf afla¤›lamak için
kameralar›n önünde ofisine pislediklerini falan da gördük. 

HAMAS’› devreden ç›kart›nca, öbürlerini kucaklayan, “tamam karde-
flim, siz benim buradaki devlet olma ve yaflama hakk›m› kabul edin,
karfl›l›¤›nda da biz otural›m, negatif de olsa bir bar›fl olufltural›m, bunu
zamanla pozitif unsurlarla doldurarak, adil ve kal›c› bir bar›fla
döndürelim” diyen bir tavr›n› da görmüyoruz. 

Say›n ‹diz’in konuflmas›nda vurgulad›¤› ‹srail’den Gido Levi’nin
analizinde söyledi¤i gibi tamamen ›rkç›, baflka halklar›, topluluklar›,
milletleri afla¤›layan bir ideolojiyle karfl› karfl›yay›z, yani s›k›nt› buradan
kaynaklan›yor. Bunlar olmas›n, ben flununla anlafl›r›m gibi bir tav›r yok
‹srail'de, bunu görmüyoruz. Savafllardaki minimum insani koflullara
dahi itibar etmiyor, çünkü karfl›s›ndaki Filistinlileri, çoluk çocuk, kad›n
erkek, yafll› genç demeden hepsini ortak düflman kabul ediyor. Böyle
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bir fley var, yani bunu ben bir tek belgesellerdeki görüntülere
benzetebiliyorum. Hani, belgesellerde, sizler de seyretmiflsinizdir, yani
insani hadiselerde hiçbir insan düflman›n›n bebe¤ine, çocu¤una,
yafll›s›na, kad›n›na, siviline düflman gözüyle bakmaz, asgari insani
koflullarla hareket eder. O belgesellerdekileri, Afrika’daki görüntülerde
falan seyrediyoruz. Aslan veyahut kaplan yahut çita, jaguar her neyse,
s›rtlan da dâhil birbirinin yavrusunu da denk geldi¤i yerde öldürüyor.
Çünkü herhalde, e¤er bu büyürse, benim buradaki avlanmama ortak
olacak, mani olacak içgüdüsüyle. Onlara hayvan dememizin
gerekçelerinden birisi de bu herhalde. Biz öyle o içgüdülerle hareket
etmedi¤imiz için insan›z. 

Burada bunun asgari koflullar›n› da göremiyoruz. O yüzden, ‹srail'le
bar›fl nas›l olacak? Hakikaten, merak etmemek mümkün de¤il, çünkü
sadece Filistinlilere karfl› de¤il, bir de ‹srail öyle bir havada ki, benim
hemen etraf›mdaki Arap ülkelerinin siyasetini do¤rudan ben
yöneteyim istiyor. ‹kinci halka dedi¤i bölgeye s›k s›k müdahale etmek
istiyor. Üçüncü halka dedi¤i ve Türkiye'nin, ‹ran’›n da içinde
bulundu¤u ülkelerin, her halükârda kendisiyle çok iyi iliflkiler içinde
olmas›n› istiyor falan. 

Bütün bunlar›n bu bölgede ‹srail'in istedi¤i gibi flekillenmesi, oluflmas›
da pek kolay görünmüyor. Bunlar› söyleyerek, sözlerime son
veriyorum ve buyurun, sorular› almaya Paflam’dan bafllayal›m, önce
oraya söz verdim. Arkas›ndan, Say›n Bakan›m›z ‹smet Sezgin
Beyefendi. Buyurunuz. 

ARMA⁄AN KULO⁄LU (ORSAM Baflkanl›k Bafldan›flman›)- Aç›kla-
malar›n›z için teflekkür ediyoruz. Sa¤ olun, hakikaten doyurucu. Benim
birbiriyle ba¤lant›l› iki sorum var Say›n Semih ‹diz’e ve bir tane de
Say›n Sinan O¤an’a olacak. Gerçi bunlar parça parça dile getirildi, ama
tam olarak ne oldu¤u konusunda birtak›m flüpheler var. 

Birinci konu; ‹srail'in Gazze’de yapm›fl oldu¤u bu insanl›k d›fl› harekete
karfl›, Türkiye'de de birtak›m mitingler düzenlendi ve karfl› hareketler
ortaya konuldu. Ancak, bu mitinglere bakt›¤›m›z zaman, boyutlar› o
kadar fazlayd› ki, PKK terörünü lanetleme için yap›lan mitinglerin çok
üstünde. fiehitlerimiz oldu¤u zaman, onlara gösterilen tepkinin çok
çok daha üzerinde, 50-100 binlerin topland›¤› mitinglerle karfl› karfl›ya
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kald›k. Evet, bu bir insani konuydu. Hakikaten bir dram karfl›s›nda
ortaya konulan bir tav›rd›. Ama bunun boyutlar›na bakt›¤›m›z zaman,
Türkiye'nin içinde olan hadiselerin d›fl›nda olmufl bir hadiseye karfl›
gösterilen tepkinin boyutlar› insanda birtak›m flüpheler uyand›rmaya
bafllad›. Üstüne üstlük bu mitinglerde II. Abdülhamit’in resminin
ç›kart›lmas›, yeflil bayraklar›n gösterilmesi, mitinglere kat›lanlar›n k›l›k
k›yafetleri, tavr› ve hareketleri ve sloganlardaki içeri¤e bakt›¤›m›z
zaman, bu bir bak›ma lanetleme mitinginden ziyade, dini motifi
and›ran bir manzaray› da ortaya ç›kartt›. 

Bu konu ile acaba özellikle içeriye ne mesaj verilmek istenildi? Belli bir
mesaj verilmek maksad›yla m› yap›l›yordu? D›flar›dan bak›ld›¤› zaman,
özellikle sizin Arap büyükelçilikleriyle olsun, di¤er büyük elçiliklerle
olsun çok münasebetiniz var, oralardan bu konu nas›l göründü? Bunun
bir de¤erlendirmesini yapman›z› isteyece¤im. 

Yine bununla ba¤lant›l› olarak, yine Türk d›fl politikas›yla ilgili bir
konuyu da dile getirmek istiyorum: Türk d›fl politikas›nda da ‹srail
karfl›t› olan tav›r çok afl›r› miktarda dile getirildi. Evet, k›nama çok
normaldi, ama bunun dozaj› çok yüksek tutuldu. Acaba, bu yüksek
tutulman›n, hani “ne ‹sa’ya, ne Musa’ya” diye Say›n Hocam da ifade
etti, ama mutlaka bir fley elde edilmek isteniyor. Türkiye'nin bu d›fl
politikada bu flekilde bir tav›r göstermesinin mutlaka bir maksad› vard›.
Acaba, bu maksat neydi? Ne elde edilmek isteniyordu da bu flekilde bir
tav›r gösterildi? Bunun olumlu sonuçlar› ne olabilirdi?

Di¤er taraftan da, bu flekildeki davran›fllar›n olumsuz sonuçlar›n›n da
mutlaka, sizin de ifade etti¤iniz gibi, bize bir geri dönüflü olacakt›r.
Bunun mukayesesini yapt›¤›n›z zaman, acaba arada farkl›l›klar var m›?
Bunu ortaya koyman›z› ve de¤erlendirmenizi istiyorum. 

Say›n Sinan O¤an’a da; dünya hakikaten tek kutuplu düzenden, çok
kutuplu düzene do¤ru bir geçifl dönemi içerisinde. Bu dönem
içerisinde bu kutuplardan birisi de Rusya olacak. Rusya’n›n da tabii ki
bu kutup içerisinde kendi gücünü ve etkinli¤ini gösterebilece¤i
bölgeler olacak ve bunlar›n bafl›nda da Ortado¤u gelecektir. Eskiden
Ortado¤u’da bir denge vard› ve hatta Rusya lehine olan bir dengesizli¤i
vard›. Daha sonra bu Amerika lehine olan bir duruma do¤ru dönüfltü.
fiimdi, Rusya sizin de ifade etti¤iniz gibi, Libya’da, Yemen’de ve
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Suriye’de askeri üsler ortaya koymak suretiyle bu etkinli¤ini o
bölgelere de yaymak istiyor. Acaba, Hizbullah olsun, HAMAS olsun,
Müslüman Kardefller olsun bunlar üzerinde Rusya’n›n bir etkisi var m›?
Amerika'n›n Afganistan’daki Rus iflgaline karfl› ortaya koydu¤u ve
güçlendirdi¤i ve yaratt›¤› El Kaide gibi acaba Rusya da Ortado¤u'da
HAMAS’›, Hizbullah’› ve Müslüman Kardeflleri destekleyerek, o
bölgede kendine daha fazla bir yandafl m› yaratmak istiyor; o bölgeyi
kendine ba¤›ml› hale getirecek birtak›m enstrümanlar haline mi
getirmek istiyor? Sizden bunu istirham edece¤im, teflekkür ederim. 

OTURUM BAfiKANI- Say›n ‹diz buyurun. 

SEM‹H ‹D‹Z- Çok teflekkür ederim. Bence Arma¤an Pafla püf
noktalar›ndan birisine de¤indi ve hakikaten de en çok dikkat çeken
faktörlerden birisiydi bu. Hat›rlatmak isterim, Lübnan iflgali ve istilas›
s›ras›nda ‹srail'in Saadet Partisi Diyarbak›r’da “‹srail’i Telin Mitingi”
düzenlemiflti ve kendi rakamlar›na göre birkaç yüz bin kifli
toplayabilmiflti ve ortada yeflil bayraklar, Kur-an’dan ayetler ve son
derece ‹slam-i bir görüntü vard› ve ben o zaman da, bu sefer de bu
gerçekten onunla m› ilgili, yoksa iflin içinde baflka bir fley mi var diye
düflünmek zorunda kald›m. 

Burada bir çeliflkiye iflaret etmek istiyorum. Bu tepkilerin önemli
ölçüde samimi oldu¤una inan›yorum. Niçin samimi? Çünkü burada bir
insanl›k suçundan söz ediliyor. Fakat benim bildi¤im insan haklar›
bölünmez bir bütündür, yani orada seçici olma lüksünüz yok. Mesela,
ayn› hükümet Darfur’da 200-300 bin kifli telef edilmifl olmas›na
ra¤men, çoluk çocuk kad›n, hiç bugüne kadar herhangi bir duyarl›l›k
sergiledi¤ini ben aç›kças› görmedim. Dahas›, orada zalim olmakla
suçlanan, soyk›r›mc› olmakla suçlanan El Beflir’i iki kere buraya davet
ettik, bir kere de gayet çirkin bir flekilde An›tkabir’de nas›l devlet
defterini imzalad›¤›n› gördük. Kendisi imzalamad›, garip k›l›kl› bir
adama imzalatt›. 

Bence burada iflin d›fl boyutu aç›s›ndan samimi bir Müslüman
dayan›flmas›, hatta Sünni Müslüman dayan›flmas› oldu¤unu aç›kça
söylemek mümkün diye düflünüyorum. Darfur’dakiler emperyalizmin
oyunudur falan deniliyor, ama kimin oyunu olursa olsun çölde insanlar
ölüyor, kad›n erkek ölüyor ve hiç kimse bir fley yapm›yor. 
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Hatta bir kanalda canl› yay›nda söyledi¤im için söyleyebilirim. Normal
olarak AK Parti perspektifinden Gazze’ye sahip ç›kanlar o insanlar›
kendilerine benden daha yak›n hissediyorlar.  Ayn› ülkenin vatandafl›,
ayn› kültürün insan› olmama, ayn› topraklar›n insan› olmama ra¤men,
onlar o kesimi kendilerine benden daha yak›n hissediyorlar. 

Bunun yan› s›ra kabul etmemiz laz›m ki, Türkiye'de postmodern bir iç
savafl devam ediyor. Belli ki bu okazyonlar (f›rsatlar) gövde göstermek
için, ortaya ç›kmak için olanak sa¤l›yor. Dedi¤im gibi, Lübnan iflgali
s›ras›nda Saadet Partisi Diyarbak›r’da en az›ndan 200 bin kifliyi
toplayabilmiflti ve insan o manzaraya bak›nca, “bu hakikaten Lübnan
ile mi ilgili, yoksa içeriye bir mesaj m›?” diye sormak durumunda kald›.
Ben bunlar› ayn› zamanda, kendi aç›mdan söylüyorum, yani bu
konuda tamamen yanl›fl olabilirim. 

Tabii, ben Say›n Baflbakan›n yaklafl›m›n› destekleyenlerin perspektifin-
den bakt›¤›mda, Say›n Erdo¤an’›n Ortado¤u sokaklar›nda o kadar
popülarite, yani demin de dedi¤im gibi, Abdel Gamel Nasservari bir
popülarite sa¤lamas›,  belli ki siyaseten egoyu tatmin ediyor, memnun
ediyor ve kendileri aç›s›ndan belli bir imaj yarat›yor olabilir. 

Fakat Türkiye'de bir seçim dönemine yak›n›z. Bu seçimler, kabul
etmek laz›m ki, kald›r›m tafl›yla, asfalt›n kalitesiyle, suyun gelip
gelmemesiyle ilgili de¤il. Had safhada partizanca bir seçime do¤ru
gidiyoruz. Bu seçim üzerine de o postmodern iç savafl›m›z aç›s›ndan
çeflitli binalar infla edilecek. AK Parti güçlü ç›karsa, “gördünüz mü?”
diyecek, bunu bir güvenoyu olarak kabul edecek. ‹ki puan düflerse,
muhalefet “gördün mü?” falan filan. Yani Gazze’de olanlara gösterilen
tepkilerin içerideki konuyla da ilgili oldu¤una inan›yorum. 

Bu tamamen benim flahsi spekülasyonum. Ama kendi aç›mdan o iç
siyaset boyutunun da burada kolland›¤›n› tahmin ediyorum. Çünkü
hakikaten biliyorsunuz bizim d›fl politikam›z›n iki temel kavram›,
ihtiyat ve itidaldir. Atatürk, “yurtta sulh, cihanda sulh” derken bir
anlamda bunu kastetmeye çal›flt›. 

Bu sadece bizim dünyaya bir lütfumuz de¤il, co¤rafyam›z›n bize
empoze etti¤i bir fley. Dünyan›n en tehlikeli co¤rafyas›nda yafl›yorsu-
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nuz. Gürcistan’da soydafllar›m›z olmas›na ra¤men, biz orada mecburen
tarafs›z kalmak zorunda kald›k; çünkü koflul onu gerektiriyordu. 

HAMAS’tan yana sempatimizi göstermekle birlikte, gerekirse
HAMAS’›n ateflkes flartlar›n› Güvenlik Konseyi’ne tafl›yaca¤›z demek
aras›nda çok büyük bir fark oldu¤una inan›yorum. HAMAS’›n ateflkes
flartlar›n› Güvenlik Konseyi’ne getirece¤iz diyorsan›z, siz o noktada, o
anda zaten kendinizi taraf yapm›fl durumdas›n›z ve bunun mutlak
anlamda d›fl politika aç›s›ndan yans›mas› olacakt›r. 

Bence sorunuzun basit cevab›, evet bu bir ‹slam-i dayan›flma
çerçevesinde olan bir fley ve evet Türkiye'deki postmodern savafl›m›z›n
bir boyutu ve evet muhtemelen de yaklaflmakta olan seçimlerle ilgili
bir fley oldu¤una inan›yorum. Ama dedi¤im gibi bunlar benim kiflisel
görüfllerim. 

OTURUM BAfiKANI- Say›n ‹diz, teflekkür ederiz. 

Say›n ‹diz’in söylediklerine bir iki cümle ilave etmek istiyorum, o da flu:
Evet, bu bir ‹slam-i dayan›flma, ama bu kendi içinde de ilginç bir
‹slam-i dayan›flma. Neden ilginç tabirini kullan›yorum? Mesela,
Azerbaycan’da, Karaba¤’da ve iflgale u¤rayan Azerbaycan topraklar›n-
dan sürülen insanlar da Müslüman, ama oraya mesela biz AK Parti
taban›n›n Türkiye'deki kendini eskiden beri “‹slam-i” diye tan›mlayan
çevrelerin çok büyük destek verdi¤ini görmedik; flimdi de görmedik, o
zaman da görmedik. Onun üzerine siyaset belirlediklerini de
görmedik. 

2003 sonlar›nda, 2004 bafl›nda iktidara gelen Gürcistan’da Saakaflvil-
li’nin ilk yapt›¤› ifl Acaristan Özerk Cumhuriyeti nüfusunun yar›s›na
yak›n› flimdilerde, hatta belki yar›s›ndan biraz daha fazlas› Müslüman
kökenli insanlar›n oluflturdu¤u bizim s›n›r›m›zdaki bir otonom bölge
ki, buran›n otonomisinin 1921 Gümrü Antlaflmas› çerçevesinde
muhafaza edilmesi flart› da var. Oray›, Gürcüler, yani Saakaflvilli rejimi
tanklarla ezdikten sonra, Gürcistan televizyonunu izleyen arkadafllar
bana sürekli bilgileri veriyorlar. Orada; Gürcistan Ortodoks kilisesi
yan›nda papazlarla gidiyor, halk› asl›nda zorla H›ristiyan yap›yor.
Mesela, bizim hükümetten bu konuda “ne yap›yorsunuz kardeflim, siz

44



buras›n›n hem otonomisini y›kt›n›z, asl›nda biz buray› size
otonomisinin muhafaza edilmesi kayd›yla vermifltik, flimdi de bu iflleri
yap›yorsunuz” dedi¤ini hiç duydunuz mu?

Buradan flunu ifade etmek istiyorum: Dünyadaki Ortado¤u kökenli
‹slamc› hareketlerin kendine özgü bir kökeni vard›r, o da ‹srail- Filistin
mücadelesi üzerinden yeflerirler büyürler. Bizdekiler de böyle
olmufltur ve hep bu konuyu gündeme getirirler. Hat›rlay›n, mesela AKP
iktidara gelmeden önceki y›llarda Cuma namaz›ndan sonra Beyaz›t
Camii’nden bir grup insan sanki baraj›n› y›km›fl bir su gibi d›flar›ya
taflar, sonra orada Amerikan bayraklar› yak›l›r, ‹srail bayraklar› yak›l›r,
çekimi yapan kameralara “dün bir kardeflimizi Filistin’de flehit ettiler”
falan denilir.

Bunlar› niye hat›rlat›yorum, flunun için: AKP’nin iktidar›yla birlikte
bütün bu gösteriler kesilmiflti. Asl›nda AKP kendi aç›s›ndan tamamen
Amerikan ve ‹srail yanl›s› d›fl politikas›n› bir flekilde bu gösterileri de
“gerek yok, bizim arkadafllar iktidarda” falan dedirtecek flekilde
durdurabilmeyi baflarm›flt›. Düflünün, mesela Irak'ta 1,5 milyona yak›n
insan›n öldü¤ünü, dünya kadar insan›n periflan hale geldi¤ini,
kad›nlara tecavüz edildi¤ini, insanlar›n afla¤›land›¤›n› bütün haberlerde
gördük. Mesela, Amerikan televizyonlar› ve gazetelerinde bu haberler
ç›k›yor. Türkiye'deki ‹slamc› gazetelerde bu haberler adeta ambargolu
gibi görünmedi. fiimdi, bu arada istedi¤i gibi de flunu yapabiliyordu.
Mesela, gene hat›rlayal›m, 2005’te HAMAS ilk seçimleri kazand›¤›
zaman, HAMAS’›n Suriye’deki temsilcisini Türkiye’ye getirdiler, onunla
görüfltüler falan. Buna ‹srail'in verdi¤i tepkiler üzerine de sonra
Baflbakan, Washington’dan randevu alabilmek için ‹srail'e gitti ve ifli
çözdü. Yani asl›nda bu da kendi aç›lar›ndan bir diplomatik baflar›. 

Sonuçta, flöyle bir çizgileri var: Kamuoyunda, biz gerekeni söyleyen
tarafta oluruz, ama biz sonra kamuoyundaki infial yat›fl›nca gideriz,
‹srail'e, Amerika’yla tekrar el s›k›fl›r, hallederiz falan. 

Baflbakan Erdo¤an’›n verdi¤i tepkiler de asl›nda muhtevanan izne
tutuldu¤unda bunu gösteriyor. Yani, bir yandan en HAMAS’c› tepkileri
veriyor, öte yandan da kamuoyunda “somut bir fley yap›n, yani büyü-
kelçini çek, Yahudi örgütünün sana verdi¤i ödülü at f›rlat” denildi¤inde
“buras› bakkal dükkân› de¤il” anlam›na gelen aç›klamalar yap›yor. 
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Bugüne kadar bu iflleri iyi götürdüler. Yani, hem kamuoyunu idare
ettiler, hem de sonradan kamuoyundaki infial düflünce, Amerika’yla,
‹srail'le el s›k›flt›lar. Bu defa da muhtemelen ayn›s›n› planl›yorlar. Bu
defa ifl raydan ç›kt› m›, ç›kmad› m›, bilmiyoruz. Bana sorarsan›z,
Amerika ve ‹srail daha iyi bir iktidar bulamayaca¤› için, yine sonuçta el
s›k›fl›rlar gibime geliyor. Bunu arada söyleme ihtiyac› duydum. 

Sayg›n O¤an buyurun. 

S‹NAN O⁄AN- Biraz önceki konuflmamda flunu ifade etmifltim:
Dünyadaki en muammal› iliflkilerden birisi Rusya’yla ‹srail aras›nda
olan iliflkidir. Bir taraftan içerideki Yahudi lobisine operasyon
yap›l›rken, öbür taraftan ‹srail her zaman korunur. 

Yine dünyadaki antisemitizmin en yüksek oldu¤u yerlerden birisi
Rusya’d›r. Yahudi düflmanl›¤›n›n en yüksek oldu¤u Avrupa'dan bile
daha yüksektir. En yüksek oldu¤u yerlerden birsi de Rusya’d›r. Öbür
taraftan Halit Meflal’in Türkiye’yi ziyaretinden sonra ikinci olarak gittigi
ve kabul gördü¤ü, Bat›l› anlamda dersek, tek devlet de Türkiye'den
sonra Rusya’d›r. 

Rusya’n›n bölge politikas›nda eskiden bu tür örgütlerin, terör
örgütlerinin veya daha sonra legalleflen örgütlerin önemi çok büyüktür
ve bunlarla iliflkileri hakikaten önemlidir. Ancak, daha sonra
Çeçenistan meselesi iflin içine girdikten sonra, Rusya bunlardan bir
dönem ciddi bir flekilde uzak durdu, ciddi bir flekilde bunlara mesafe
koymaya bafllad›. Ancak, Rusya Çeçen sorununu çözdükten sonra ve
‹slam Konferans› Örgütüne de üye olduktan sonra, tam üye de¤il,
gözlemci üye olduktan sonra bu ülkelerde ve bu örgütlerle iliflkilerini
yeniden düzenleme yoluna gitti. 

Rusya Suriye üzerinden HAMAS’la ve Hizbullah’la ciddi iliflkiler
içerisine girmifltir. ‹ran üzerinden keza benzer giriflimleri söz konusu.
Ama Rusya bunun dengesini çok iyi tutuyor ki, bu örgütlerin daha da
güçlenmesi, bölgede yeniden Çeçenistan’a yönelik geri dönüflümü
olmas›n›n da önünü bir flekilde kesmeye çal›fl›yor ve Rusya bu
örgütlerin de legal süreç içerisine çekilmesi gibi de bir çaba içerisinde. 
fiunu bir de son olarak ifade edeyim: Unutmamak laz›m, hemen yan›
bafl›m›zdaki Kürt otonom bölgesiyle ve Kürtlerle ilgili Rusya’n›n çok
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ciddi çabalar› var; hakikaten çok ciddi çabalar› var. Rusya’da
Yükseklisans ve doktora ö¤rencilerinin önemli bir k›sm›n›n tez
konusu bölgedeki Kürt otonom bölgesi, Kürt yönetimi ve Ortado¤u
içerisindeki Kürtlerdir.

Bu bize önümüzdeki dönemde Rusya’n›n Kürtlerden ne bekledi¤ini
göstermektedir. Zaten, Amerika'n›n bu yönde çabalar› oldu¤u için ona
de¤inmiyorum. Demek ki, bir de bu ülkelerin o bölgedeki çal›flmalar›n›
bu aç›dan izledi¤imizde, bölgede kimin ne bekledi¤ini daha net
görebiliyoruz.

OTURUM BAfiKANI- Say›n O¤an teflekkür ediyoruz. fiimdi, Say›n
Bakan ‹smet Sezgin Beyefendi buyurunuz.

‹SMET SEZG‹N- De¤erli arkadafllar›m›za çok teflekkür ediyorum. Bizi
çok ayd›nlatt›lar, tebrik ediyorum, teflekkür ediyorum. fiimdi,
konumuzu daha derinlefltirmek için, hatta size flunun arz etmek için
ifade de ediyorum: 1960’l› y›llarda, haf›zam beni yan›ltm›yorsa, London
Time’de bir küçük anekdot vard›. Bu anekdotda “Osmanl› 400 y›l
Ortado¤u’yu idare etti, yöneltti bir tek olay ç›kmad›. Osmanl› ayr›ld› ve
flu anda bir barut f›ç›s› haline, bir kaynayan kazan haline geldi, bunun
sebebi ne olabilir? Acaba, yine Türkleri mi buraya getirelim?” gibi, bir
söz söyledi, espri yapt›. 

Gerçekten, yani o Ortado¤u’nun siyasal co¤rafyas›, sosyolojisi,
psikolojisi itibariyle, yetiflme tarz› itibariyle, dinsel birtak›m faktörleri
itibariyle bu devam ede geliyor. Yaser Arafat’›n Baflkanl›¤›’nda ‹srail’le-
Filistin aras›ndaki mücadelenin bafllang›c›nda ve o devam ederken, bir
anlaflma yapmak üzere Tunus’a gitti¤imizde, Büyükelçimiz Arafat’›n
benimle görüflmek istedi¤ini ifade etti, “derhal, memnun olurum”
dedim. Tunus’taki o karargah›na gittik, uzun uzun görüfltük ve çekti
beni bir tarafa “‹smet Bey, art›k tükenmek üzereyiz, bizim dayanma
gücümüz azal›yor, kendi aram›zda da birtak›m fleyler var, baz› fleyleri
anlatam›yorum, lütfen Amerika’yla bizi bar›flt›r›n ve bunu yaparsa
sadece Say›n Süleyman Demirel yapar. Bunu ben istirham ediyorum,
Say›n Süleyman Demirel’e bunu söylerseniz, bunun bir fayda
sa¤layaca¤›na inan›yoruz” dedi. 
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O zaman dahi rahmetli Say›n Arafat’›n bunu söyledi¤i anda dahi ve
HAMAS bu kadar fliddetli de¤ilken bile, gene büyük bir devletin içeri-
sindeydi. Arafat’› ›l›ml› bulmuyorlard›, Arafat’a inanm›yorlard› ve Ara-
fat’›n kendilerini temsil etmedi¤ini söylüyorlard›. Nitekim daha sonra
ben Tunus dönüflü Say›n Demirel’e bunu arz ettim ve sonra bildi¤iniz
gibi Finlandiya’da toplant›lar cereyan etti ve belirli bir sonuca var›ld›. 

Bu sonuçtan sonra dahi pek çok Filistinli bundan memnun olmad›lar.
“Bize bir muhtarl›k verdiler, muhtarl›k derecesi verdiler” dediler. Bu
flekilde de¤erlendirmeyin, bu yanl›flt›r. Mustafa Kemal de Türkiye
Cumhuriyeti’ni kurmak için büyük devletlere girdi¤i zaman, bu kabil
birtak›m fleyler yap›ld›. Ama sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti
ortaya ç›kt›, büyük bir devlet oldu, siz de olacaks›n›z dedi¤imizde, yine
inançs›zl›k içerisindeydiler. 

fiimdi, esefle görüyoruz ki, fliddetle bugünkü haline dönüfltü. Büyük
devletlerin dostu yok, büyük devletlerin ç›karlar› var. O ç›kralar›n›n da
en ziyade kaynak oldu¤u gördükleri Ortado¤u. Çeflitli nedenle yeralt›,
yerüstü zenginlikleri nedeniyle. Yakup Kadri Karaosmano¤lu’nun
“Zoraki Diplomat” diye bir kitab› ç›kt›, Cemiyeti Akvam› anlatan bir
roman›nda, “Zoraki Diplomat”ta yazar diyor ki “Amerika bu
toplant›larda çek defteri ç›kart›yor, gücünü gösteriyor, ama Ruslar
diyalektik metotla ortaya ç›k›yorlar ve gittikleri yerlere sanat›yla,
kültürüyle, arz›yla, sosyal yap›lar›yla, etnik yap›lar›yla giriyorlar.
Aralar›ndaki fark bu” diyor. 

Düflünüyorum da, Cemiyeti Akvam’dan Birleflmifl Milletlere gelinceye
kadar geçen 60-70-80 y›l› aflan bir zamanda de¤iflen bir fley yok. Bugün
çeklere tanklar eklendi, maalesef bu durum da meydana geldi. 

Bu Türkiye’yi ilgilendiriyor, ülkemizi ilgilendiriyor. Bu münasebetle de
arkadafllar›m›za teflekkür ediyorum gerçekten ayd›nland›k. Say›n
Haberal’a da flükranlar›m›z› sunuyoruz. Hepimize, bugün ülkemizin en
önemli d›fl sorunlar›na bak›lacak ip uçlar› verdiniz. Belirtti¤iniz bu
sorun ülkemizin önemli bir sorunudur ve maalesef bu sorun iç
politikaya alet edilmektedir ve bu sömürülmektedir. 

Bu, bir fleyi daha ortaya ç›kard›. Bu, devlet adaml›¤›n›n bir birikim, bir
deneyim, bir kazan›m istedi¤ini, devlet adaml›¤›n›n yönetti¤i devletin
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kurulufl nedenlerini ve onlar›n temellerini, onlar›n esaslar›n› bilmesi,
ona inanmas› ve o do¤rultuda hareket etmesi gerekti¤ine inanc›n› bir
defa daha ortaya koymufl oluyor. En az›ndan bu bak›mdan faydal›
olabilece¤ine inan›yorum. 

Buradan hepimize, gerek bilim adamlar›m›za, hocalar›m›za, sokaktaki
adama, hepimize büyük ve önemli görevler düfltü¤üne inan›yorum ve
ayd›nlatmas› yönünde en az›ndan, en az›ndan davran›fl›m›z yönünden
hepimize büyük bir sorumluluklar düflüyor. Onu ifade etmek istedim.
Acaba arkadafllar›m›z da, de¤erli arkadafllar›m›za benim çok k›sa arz
etti¤im hususlarda benimle ortak paydalarda buluflurlar m›, sormak
istedim, teflekkür ederim. 

OTURUM BAfiKANI- Say›n Bakan; çok teflekkür ederiz. 

SEM‹H ‹D‹Z- Say›n Bakana çok k›sa bir fley söylemek istiyorum. Tabii
ki, paylafl›yoruz, paylaflmamak mümkün de¤il. Ama bölgeyi anlama-
m›z aç›s›ndan ben de küçük bir anekdot anlatmak istiyorum. Bu da bu
meflhur “Pax Otomana” kavram›yla ilgili. 

Ben bu yaz Eylül ay›nda Suzan Mübarek’in davetlisi olarak, onun bir
Ortado¤u Araflt›rmalar Merkezi var ‹skenderiye’de, ‹skenderiye’de bir
konferansa kat›ld›m. Orada Eski Ürdün Baflbakanlar›ndan biri, Suriye
D›fliflleri Bakanl›¤› Eski Müsteflar›, M›s›rl› Diplomatlar ve bir de ‹sraili
akademisyen vard›. Tek gazeteci bendim. ‹srailli bayan akademisyen
“Türkler bu bölgedeyken, ne güzel yönetiliyordu buras›, keflke Türkler
olsa” türünden bir laf etti. 

Bunun üzerine, Suriyeli ki çok büyük bir gerginlik yafl›yordu ‹srailli ile,
yerinden f›rlad› arkas›ndan da Ürdünlü Eski Baflbakan destekledi.
“Tabii ki iflinize gelir de¤il mi, bugünün hegemonunu, Amerika’y›
getirdiniz, bir de geçmiflin hegemonunu da buraya getirmek isterseniz,
sizin çok hoflunuza gider. Biz o kadar u¤raflt›k, Türkleri buradan atmak
için, flimdi sizin keyfiniz için geri mi getirece¤iz” diye de ç›k›flt›lar
kendisine. 

Bunu tamamen bölgedeki psikolojiyi anlamam›z aç›s›ndan söylüyo-
rum. Ben bazen Ortado¤u’yu gezerken gördü¤üm Türkiye antipatisini
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inan›n ki Balkanlar’da görmedim. Bölgeyi anlamam›z aç›s›ndan, o
küçük anekdotu da bir anlatmak istedim. 

OTURUM BAfiKANI- Buyurun. 

‹SMET SEZG‹N- Zaman›n›z› al›yorum, özür dilerim. 

Bu bir ‹srail ziyaretimizde bir kente u¤rad›k. Bu Golan Tepesi’nin
alt›ndaki gölün alt taraf›ndaki bir kent, flu anda ismini an›msayamad›m.
Orada çok yafll› 70-80 yafllar›nda, tabii o zaman biz genç oldu¤umuz
için bize çok yafll› görünüyordu o zaman. “Efendim, siz bir onbafl›yla
buray› idare ediyordunuz, jandarma onbafl›s›yla” dedi. Türkçe de söy-
lüyor, idare ediyor “bak›n, ne hale geldik bugün? Bizde bir söz vard›r,
-bunu söyleyen Musevi- ‘Türk’ten korkan, Allah’tan korkmaz’ diyorlar”
dedi. Türk korkusu, Allah korkusuyla eflit olarak fley yapm›yor yani. 

Gene Suudi Arabistan’da bir toplant›da. Bize, ‹slam Kalk›nma
Bankas›n›n baflkan›n verdi¤i, Arap profesör vard›, tahmin ediyorum
Tunuslu. Konufltuk, konular aç›ld›. “Say›n Bakan, biz Araplar tarih
bilmeyiz, biz Araplar tarih bilseydik, Türklerin de¤erini anlard›k,
k›ymetini anlard›k. Bizim bölge için ne anlama geldi¤ini anlard›k.
Maalesef, biz bunu bilmiyoruz. Biz tarih bilmedi¤imiz için, sizi de
tan›m›yoruz ve ayn› zamanda nankörlük de yap›yoruz” dedi. 

OTURUM BAfiKANI- Say›n Bakan›m teflekkür ederim. 

Asl›nda bütün bunlar›n izah› bir manada belki flu: Osmanl›dan ayr›lan
ve Ortado¤u co¤rafyas›nda kurulan ülkeler, yani özellikle Arap ülkeleri
kendilerini meflru k›lmak için, Osmanl› karfl›tl›¤› üzerine e¤itim
yaparak büyümüfllerdir. 

SALONDAN- Afla¤›l›k duygusu mu?

OTURUM BAfiKANI- Afla¤›l›k duygusu da de¤il, bir tür ben niye ayr›
bir devletim, ne oldu bana? Bunu izah etmek için, burada ipin ucu
kaçt›¤› için, özellikle okumufl Arap çevrelerinde bu tür fleylere rastlan›r. 
Ayn› fley Balkanlar’da da olmufltur. Balkanlar’da özellikle o küçük
küçük ülkeler kurulduktan sonra Osmanl›-Türk karfl›tl›¤› o ülkelerin
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politik kültürünün önemli bir parças› olmufltur ama ortalama Arap
öyle düflünmez. Yani, s›radan vatandafl Arap, hatta ben size bir anek-
dot anlatay›m. 1998 Suriye krizinde meflhur, Türk taraf›ndan
Türkiye'den hem Genelkurmaydan, her o zamanki Cumhurbaflkan›
Demirel’den, hem sonradan da yavafl yavafl hükümetten, yani “Suri-
ye’nin bir ucundan girer, öbür taraf›ndan ç›kar›z” laflar› çok söylenince
ve bu ifl hakikaten ciddiye dönünce, orada Halep civar›nda bizim
Antep ve Antakya bölgesinde bu seçim s›ras›nda bayrak yapanlara yüz
binlerce Türk bayra¤› siparifli gelmifl. Bu da flunu gösteriyor,
“hakikaten Türkiye gelecekse, biz de Türk’üz” deyiveririz. Halkta da bu
var, yani okumuflla halk aras›nda büyük farkl›l›klar oluyor. Bunu orada
bayrak ticareti yapanlar söyledi. “Hocam o gün hakikaten böyle bir fley
olsa, herhalde biz Suriye’deki her haneye bir bayrak satacakt›k en
az›ndan” falan dediler. 

AYDIN SEZE- Teflekkür ederim Say›n Baflkan. Çok yararland›¤›m›z bir
toplant› oldu. Öncelikle zati âlinize, toplant›y› düzenleyenlere ve
kat›l›mc›lara teflekkür ediyorum.

Ben Say›n Semih ‹diz’e bir soru yöneltmek istiyorum; daha do¤rusu
yapt›¤›m bir de¤erlendirmeyle ilgili olarak görüfllerini almak istiyorum.
Sizce, Büyük Ortado¤u Projesi dizayn edilirken, derinlefltirilirken,
gündeme getirilirken, bu projeyi gündeme getirenlerin çeflitli Türk
vatandafllar›na Türkiye'deki çeflitli çevrelerden özellikle ‹slam-›
backgraund konusunda bilgiler alm›fl olabilece¤ini düflünür müsünüz?
Soru bu. 

Devam edece¤im konu flu: “Türk d›fl politikas›n›n özellikle, AKP
döneminde flekillendiren, ne yaz›k ki akademik bir kimli¤i de olan
flah›s Türkiye'nin AKP dönemine kadar olan süreçte d›fl politikas›nda
stratejik teori eksikli¤inin kurumsal yap›lardaki zaaflar› besleyen temel
sebep oldu¤unu, Osmanl› Türk d›fl politikas› gelene¤inin emperyal ve
sömürgeci bir strateji yürütemedi¤ini vurgulayarak, Türkiye'nin
bölgesinde Osmanl›’n›n miras›n› de¤erlendirmesi gerekti¤inin alt›n›
çizerek, Türkiye bölgedeki jeokültürel parçalanman›n bir taraf›, hatta
bir ma¤duru gibi davrand›kça, bu miras› hakk›nca de¤erlendiremeye-
cektir” diyor, kitab›n› 331. sayfas›nda. Yine ayn› kifli kitab›n 415.
sayfas›nda Stratejik Derinlik kitab›n›n, Ortado¤u’dan bahsediyor.
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“Bölgedeki her türlü milliyetçi ak›mla artan etnik temelli siyasi hareket
Osmanl› bakiyesi farkl› unsurlar› bünyesinde bar›nd›ran Türkiye'nin iç
bütünlü¤ü aç›s›ndan büyük sak›ncalar do¤urabilecektir” diyor.

Son olarak yazar Avrupa'ya oranla daha eski ve köklü bir siyaset
gelene¤ine sahip bölgemizin Türkiye taraf›ndan gözden kaç›r›lmamas›
gerekti¤ini ifade ediyor. Gerek, Avrasya, gerek Ortado¤u ba¤lam›nda.
fiimdi, böylesine akademik meziyetleri olan ve Türk d›fl politikas›na
ister bilimsel yöntemlerle, ister fantezileriyle yön veren bir flahs›n,
bugün gelinen noktada Türkiye'yi HAMAS’›n destekçisi konumuna
getirmifl olmas› bir defa mümkün de¤il. Bu, eflyan›n tabiat›na ayk›r›d›r.
Demek ki bunun için de baflka bir fley var. O da, Say›n Baflkan sizin az
önce yapm›fl oldu¤unuz analizden de, Türkiye'deki ‹slam-› kesimlerin,
özellikle Ortado¤u’dan kaynaklan›n bir protesto ba¤lam›nda temel ve
taban yap›yor olmalar›. 

Say›n Baflbakan›n burada ‹srail'e karfl› yürüttü¤ü politika kesinlikle
‹srail'e karfl› bir politika de¤il; kesinlikle HAMAS’a yönelik bir
yak›nlaflma politikas› de¤il, çünkü bu tür teorilerle Büyük Ortado¤u
Projesi ile çeliflkiye düfler. Bu sadece Saadet Partisi’nin ayn› verimli
topraklara yönelmesi karfl›s›ndaki bir baflkald›r›, ama bunun sonucu ne
yaz›k ki, dünya kamuoyunda Türkiye’nin “terörist” olarak adland›ran
bir ülkeyi destekleyen konumuna düflmesini de engellememifltir.
Teflekkür ediyorum. 

SEM‹H ‹D‹Z- Birincisi; malum kesimden Amerika’ya Büyük Ortado¤u
Projesi çerçevesinde dan›flmanl›k gitmifl midir? Evet, mutlak anlamda
gitmifltir. Çünkü o kesim Washington da baflta olmak üzere, hem New
York’ta, hem Michigan’da, Texas’ta oldukça örgütlüdür. Çok paral›d›r,
büyük konferanslar düzenleyebiliyorlar. Birleflmifl Milletler Genel
Kurulu s›ras›nda Say›n Cumhurbaflkan›n› davet ediyorlar, üstelik de
Say›n Cumhurbaflkan›’n›n haberi olmadan masas›na Mugabe gibi
insanlar› oturtabiliyorlar. 

Üniversitelerle çok yak›n ba¤lant›lar› var. Amerika biliyorsunuz laik bir
ülke olmas›na ra¤men, son derce dindar bir ülkedir. Onun için
kendileri gibi, kendi mukabilleri olan Protestan örgütlenmelere oldu¤u
için Amerika’da zemin de bulabiliyorlar. Onun için o interaktif iliflki
mutlak anlamda var. Fakat o kesim yeni yönetim nezdinde ayn›
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etkinli¤e sahip olabilir mi? Onu görece¤iz, çünkü flu anda Amerika bir
sayfa çevirmek istiyor. 

Onun için, bu cenah›n o etkinli¤ini sürdürüp sürdüremeyece¤ini
görece¤iz. Evet, o dan›flmanl›k mutlak anlamda gitti. Siz de Amerika
olsan›z, herhalde siz de bundan yararlan›rd›n›z. 

Say›n sözünü etti¤iniz hocam›z›n yeni Osmanl› oldu¤unu uzun
zamand›r biliyoruz ve benim kendisiyle çok uzun tart›flmalar›m
olmufltu bu konuda.  Her fleyden önce biraz anlatt›¤›m eksende, yani
Osmanl› ve Türk anlam›nda Ortado¤u’yu kavrama yaklafl›m›ndaysan›z,
bölgede öyle bir anlay›fl yok, istemiyorlar; ama ‹slam-i, ümmet
zihniyetindeyseniz, o baflka. 

Nitekim flu anda Türkiye'den Filistinlilere giden sempatinin bence Arap
olduklar› için de¤il, Müslüman olduklar› için bir sempati oldu¤unu
söyleyebilirim. Siz de bahsettiniz, bu bölgemizin Bat›’dan çok daha
engin, eski geleneklere sahip oldu¤unu söyledi. Benim de kendisine,
felsefe mezunu olarak söyledi¤im, Heredot, Manaksi Mender’e,
Parmanidez’e, Tales’e at›fta bulunuyorsan›z, elbetteki do¤rudur, ama
bu sizin söz etti¤iniz, benim söz etti¤im gelene¤in, sizin sözünü etmeye
çal›flt›¤›n›z gelene¤in alt›nda oldu¤unu görmüyor. Onun için sizin
hangi gelenekten söz etti¤inizi bilmiyorum dedim. 

Osmanl› da sonuçta emperyal bir olguydu, bunu da unutmayal›m.
Nitekim ismi de “Osmanl› ‹mparatorlu¤u” idi. Onun için burada bir
yeni Osmanl› çerçevesinde böyle fantezi fikirlerin öne sürülmesini
sadece genç kafalar› kar›flt›rd›¤›na inan›yorum. Ama dedi¤im gibi
Heredot, Homeros’tan falan etkileniyorsa ve ona at›fta bulunuyorsa, o
zaman diyece¤im bir fley yok, çünkü gerçekten de dünya medeniyeti-
nin befli¤i Anadolu’dur ve o insanlar da Anadolu’dalar. 

OTURUM BAfiKANI- Say›n ‹diz, çok teflekkür ederiz. 

Böylece bugünkü “Beyin F›rt›nas›”n›n da sonuna geldik. Baflkent
Üniversitesi Stratejik Araflt›rmalar Merkezi taraf›ndan geleneksel olarak
düzenlenen bu beyin f›rt›nalar›n›n bugünkü toplant›s›nda “Ortado-
¤u’daki Strateji Çat›flmalar› ve Ard›ndaki Gerçekler” konusunu incele-
dik. fiimdi, kapan›fl konuflmas›n› yapmak üzere Say›n Rektörümüz
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Prof. Dr. Mehmet Haberal biliyorsunuz aç›l›flta konuflmas›n› yapama-
m›flt›. fiimdi lütfettiler, buyurun Say›n Hocam.

Prof. Dr. MEHMET HABERAL (Baflkent Üniversitesi Rektörü)-

Teflekkür ederim Say›n Baflkan. 

Çok de¤erli konuklar, de¤erli panelistler; sizi izlerken, bir yönüyle
hakikaten gurur duydum; çünkü ülkemizin uluslararas› ve k›smen de
ulusal sorunlar›n› dile getirdiniz. Di¤er yönüyle de itiraf edeyim ki
üzüldüm. Neden üzüldüm? Biz hep bu toplant›larda genelde baflkalar›-
n›n yapt›klar›n› tart›fl›yoruz. Baflkalar›n› bir bak›ma elefltirmek
durumunda kal›yoruz. Di¤er devletleri, güçlü devletleri elefltirmek
durumunda kal›yoruz. Tabii gönül isterdi ki, Atatürk, arkadafllar› ve
aziz flehitlerimiz taraf›ndan kurulan bu büyük Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin yapt›klar›n›, ama hukuka uygun, insanlar›, özgürlük ad›na
zedelemeyen, demokrasiyi, demokrasi kurallar›n›, sözde gündeme
getirerek zedelemeyen, gerçekten insanlar›n ve insanl›¤›n gelece¤i için
katk› sa¤layan, bütün dünyaya birtak›m fleyler ilave edebilen, bu güzel
ve büyük ülkemizin yapt›klar›n›, burada gururla tart›flal›m ve dünyaya
diyelim ki iflte bak›n›z, biraz evvel de sözü edilen Osmanl›
‹mparatorlu¤u, Yans› 1’de görülen haritadaki topraklar› içene alan
büyük bir imparatorluktu; iflte biz böyle bir geçmiflten geliyoruz.
Görüldü¤ü gibi Osmanl› ‹mparatorlu¤u s›n›rlar› içinde Ortado¤u da yer
almaktayd›. Bu Ortado¤u birkaç yönüyle çok önemli.

Birincisi, gerçekten bütün uhrevi dinlerin ç›km›fl oldu¤u bir bölgedir. O
nedenle, sadece ‹slam ülkeleri için önemli de¤il bütün dünya için
önemli. 

‹kincisi, bu bölge, özellikle Mezopotamya’y› hat›rlayal›m, gerçekten
insanlar›n, toplumlar›n yaflayabilmesi için her türlü toprak üstü kay-
naklar›n›n mükemmel bir flekilde yetiflti¤i bir ülke, bir bölge Ortado¤u. 
Üçüncüsü; yine toplumlar›n, insanlar›n yaflayabilmesi için gerçekten
hemen hemen birçok enerji kayna¤›n›n bulundu¤u bir bölgedir. 

Dolay›s›yla tarih boyunca bu bölge, baflkalar›n›n daima gözü üzerinde
olan bir bölge olmufltur. Ben ne diyorum? Benim ülkem Türkiye, bir
vahad›r; tabii bir bak›ma bu Ortado¤u da adeta bir vahad›r ve bütün
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ülkeler bu vahalara sahip olabilmek için daima buralarda problem
ç›kartm›fllard›r. Tarih hep böyledir. 

De¤erli konuklar, tabii Haçl› Seferleri bofluna yap›lmam›flt›r. Ben ne
diyorum? Haçl› Seferlerini Türkler yapmad›. Bunun baflka bir önemi
var. Asl›nda Yans›-1’deki haritay› da Türkler yapmad›. O zaman, “bak›n
Türkler kendilerini iflte met ediyorlar veya böyle bir harita yapt›lar“
diyebilirler; ancak gördü¤ünüz gibi, bu harita yabanc›lar taraf›ndan
yap›lm›fl bir haritad›r.

Bugün bir bak›ma yeniden birtak›m haritalar yap›yorlar; iflte onlara, o
tarihi bilmeyenlere, biraz önce söylendi¤i gibi tarih bilinmiyor, ben
onlara, “hani siz böyle tarihe, geriye do¤ru gitmeye çal›fl›yorsunuz,
önce flu tarihi iyi bilin; hani 1915’leri gündeme getirdiniz ya, siz
1915’lerden bahsediyorsunuz, o 1915’leri bir hat›rlay›n bakal›m”
diyorum. Neymifl? Osmanl› ‹mparatorlu¤u 1915’te bu bölgede hâkim;
haritada görülen bütün topraklar Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun egemen-
li¤inde, yani e¤er tarihe, 1915’e gidiyorsak, bir yönüyle bu topraklar›n
tapusu, bizim elimizde; o dönemin bütün unsurlar› dikkate al›nmal›.

YANSI-1 OSMANLI ‹MPARATORLU⁄U
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E¤er, tarihten konuflacaksak, e¤er diyeceksek ki, bak›n savafl
esnas›nda 1915’lerde savafl ç›kt›, Birinci Dünya Savafl›’nda Türkler, yani
Osmanl› ‹mparatorlu¤u, maalesef ülkemizi içeriden de, d›flar›dan da
hançerlemeye çal›flanlar›n da zaman zaman ifade ettikleri, “Türkler 1
milyondan fazla Ermeni’yi öldürdü’ diyerek” hançer saplamaya
çal›fl›yorlar ya, hani bugünlerde yine ülkemizi arkadan hançerlemeye
çal›flanlar, “kefen y›rt›k” falan filan gibi birtak›m fleyler söylüyorlar ya,
flimdi onlar e¤er bunlar› söylüyorlarsa, ben de onlara diyorum: Bunlar›
hep söylüyorsunuz? Güzel, bu topraklar bizim. fiimdi, siz önce bu
topraklar›m›z› bize verin, ondan sonra sizinle otural›m, o Birinci Dünya
Savafl› esnas›nda neler oldu? Kim ne kadar öldü? Elbet ki sadece,
Türkler, Ermeniler de¤il, dünyan›n ne kadar insan› ölmüfl. Ermeniler
niye ölmüfl? Koca imparatorluk arkadan hançerlenmifl. Bir bak›ma
Osmanl›’n›n ordusuna ihanet edilmifl. Halk aras›nda bir tabir var ya
‘besle kargay›, oysun gözünü’.

Dolay›s›yla, orada da üstelik Osmanl› ‹mparatorlu¤u, kanun ç›kartm›fl,
ne demifl? “Aman ha bak›n, biz ihanete u¤rad›k, ama bu ihaneti de hiç
olmazsa yasayla bir flekilde gönderelim.” Dolay›s›yla, önce bu tarihi iyi
bilelim. Ben, bu hat›rlatmadan sonra bunu bir kenara b›rak›yorum. Ne
olmufl? Bu koca ‹mparatorluk y›k›lm›fl; daha do¤rusu y›k›lmam›fl,
y›km›fllar. Kim y›km›fl? Bugün y›kanlar belli.

Bir bak›yorsunuz, 5 Kas›m 1918’de Atatürk ‹stanbul'a geliyor, bir
bak›yor ki ‹ngiliz bahriyeli birlikleri, deniz kuvvetleri buradan içeri
giriyor, Frans›zlar giriyor, ‹talyanlar giriyor, o giriyor, bu giriyor, herkes
buraya giriyor. Manzaray› böyle seyrediyor, ondan sonra da karar
veriyor. “Evet, hiç olmazsa ben bari bu ülkenin kurtarabildi¤im
kadar›n› kurtaray›m” diyor. Kurtarm›fl, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmufl
ve bugünkü s›n›rlar›yla bizim elimize vermifl. Her zaman ben bu
kürsüden Atatürk ve arkadafllar›n›, flehitlerimizi flükranla, rahmetle
an›yorum. 

Hepimize her zaman diyorum ki, bak›n bu y›k›nt›lar üzerinde Atatürk
ve arkadafllar› boyunlar›nda idam ferman›, bütün Türk toplum da bunu
bu flekilde bilsin. Bu ülkeyi kurdu, devlet olarak bize emanet etti. Bize
“bu devleti koruyun, çal›fl›n ve bu devleti de asr›n medeniyet düzeyine
ç›kart›n” dedi. Çok flükür bu, asr›n medeniyet düzeyidir de¤erli konuk-
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lar. Yetmedi, onu da aflacaks›n›z. ‹flte bugün bizim görevimiz onu da
aflmakt›r. 

Bizim elbet ki hiç kimsenin topra¤›nda gözümüz yok; art›k tarih geride
kald›. Dolay›s›yla, hiç kimse bizim karfl›m›za tarihi birtak›m suçlamalar-
la ç›kmas›n, ç›kamaz. Bafltan söyledim. Haçl› Seferlerini biz mi bafllatt›k
de¤erli arkadafllar? B›rak›n onu, flimdiye bak›n. Hâlâ Ortado¤u’da
birtak›m ifller oluyor. ‹ki sene önce iki tane asker kaç›r›ld› ve bunun
için bir ülke iflgal edildi. Ben o ülkeye yard›m etmek durumunda
kald›m. ‹nsani duygular›m içerisinde Lübnan’a iki t›r malzeme
gönderdim. (Yans›- 2)O silahlar›n alt›nda. Sonra ne oldu, ifller yat›flt›. 

Bu defa iki tane roket at›lm›fl. Bir ülke iflgal edildi, bir insanl›k dram›
yafland› de¤erli arkadafllar. Ben doktorum, bir hastam›n hayat›n›
yeniden veyahut da onu yeniden sa¤l›¤a kavuflturabilmek için
gerekirse kendimi riske ediyorum. Bir doktor arkadafl›m›n orda evine
sald›r› yap›ld› ve hepimiz televizyonlarda o ac›l› tabloyu izledik, üç
tane çocu¤u katledildi; çocuklar katledildi. 

Ben yine o insani duygular›m içerisinde oraya yard›m gönderdim.
Bak›n›z Yans› 3 ve 4’de görüldü¤ü gibi 2006’da Lübnan’a yard›mlar
gönderdik. Tamamen acaba insani bir katk› sa¤layabilir miyiz diye. 

Maalesef, ‹slam dini çok de¤iflik flekilde, hani Sinan bey, biraz önce
söylediniz ya medeniyetler ittifak› falan. Hay›r, menfaatler ittifak›;
dünyada bugün menfaatler ittifak› var, öyle medeniyetler ittifak› falan
de¤il. Dolay›s›yla, bütün bu olanlar menfaatler ittifak› sonucu oluyor. 

Bütün bunlar olurken, benim ülkem birtak›m insanlar taraf›ndan adeta
sald›r›ya u¤ruyor; uluslararas› düzeyde sald›r›ya u¤ruyor. Güpegündüz
insanlar›m›z katlediliyor. O zaman, hiç kimsenin sesi ç›km›yor.
Ortado¤u’da bütün bu olaylar oldu. Öyle de¤il mi? Birleflmifl Milletler
topland› ne oldu? Sonra herhangi bir karar almadan da¤›ld›; öyle de¤il
mi?
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YANSI-2 BAfiKENT ÜN‹VERS‹TES‹’N‹N LÜBNAN’A GIDA

YARDIMLARI

Dün akflam bizim Kanal B’de Mithat Sirmen’in bir aç›koturumu vard›.
Orada, Özcan Yeniçeri bir fley söyledi veya birisinden birisi çok önemli
bir fley söyledi. “Hukuk mu gücü engelliyor, güç mü hukuku
engelliyor? Bugün maalesef, güç hukuku engelliyor. Dünyada böyle;
maalesef bunun serpintileri benim ülkeme de geliyor. Bunu çok iyi
de¤erlendirmek durumunday›z. 

YANSI-3 BAfiKENT ÜN‹VERS‹TES‹ ‹NSAN‹ YARDINLARI
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Öncelikle, bu söylediklerinizin olmamas› için, yani biz baflkalar›n›
tart›flmamam›z için, Türkiye Cumhuriyeti’nin çok güçlü bir devlet
olmas› gereklidir. Biz e¤er güçlü bir devlet olamazsak, masaya güçlü
bir flekilde oturamazsak, o masadan bugün oldu¤u gibi ma¤lup
kalkar›z. 

Ben her zaman söylüyorum, emaneti ehline vermek zorunday›z.
Bunlar› söylerken, ne o, ne bu, benim ne bu ne flu kiflilerle hiçbir
iliflkim yok de¤erli arkadafllar. Bu ülke bizimdir, bu ülkeyi korumak ve
kollamak bizim birinci derecede görevimizdir. Türkiye Cumhuriyeti
hudutlar› içerisinde yaflayan her Türk vatandafl›n›n birinci görevi bu
yokluklardan kurtarmakt›r, ülkemize sahip ç›kmakt›r, onu korumakt›r,
onu kollamakt›r. Biz bunu yap›yoruz. 

Burada biz üniversitelerin çok önemli görevi vard›r. Biraz önce Say›n
Sezgin, ‹smet a¤abey söyledi. Evet, biz toplumumuza mutlaka bilgi
vermek zorunday›z. Üniversitelerin görevi sadece bilim üretmek
de¤ildir de¤erli arkadafllar. Gayet tabii, benim birinci görevim mesle¤i-
mi yapmakt›r, bilim üretmektir. Çok flükür, ben bunu yap›yorum. 

Bir yerde, bir grupta konuflurken, ben flunu söylemifltim: “Bu ülkemin
her santimetrekaresinde birçok vatandafl›m›z›n hayat› yat›yor.
Dolay›s›yla, onu korumak ve kollamak, benim birinci derecede
görevimdir” deyince, oradan birileri “sizin milliyetçili¤iniz, iflte
1930’lar›n milliyetçili¤idir” gibi bir fley söyleyince, ben ona döndüm,
“bak›n›z beyefendi; milliyetçilik eserlerle olur, Atatürkçülük eserlerle
yap›l›r, Cumhuriyet eserlerle konuflulur, kusura bakmay›n ben de
eserlerle konufluyorum” dedim. 

Lafla hiçbir yere, hiçbirimiz gidemeyiz. Ama maalesef üzgünüm, tabii
benim toplumumda, -sizleri tenzih ediyorum, bir defa size peflinen
teflekkür ediyorum- biz bakt›¤›m›z zaman, gerek politik düzeyde,
gerekse toplumsal düzeyde gerekli icraat› yapmadan çok
konufluyoruz. Hâlbuki icraat gereklidir. Baflkalar›, di¤er ülkeler icraat
yap›yor de¤erli arkadafllar. Bak›n, siz de ne güzel geldiniz, burada
icraat yapt›n›z; konufltunuz. ‹nsanlar çal›fl›yor, insanlar icraat yap›yor
ve yapt›klar› ifl flu: Onlar›n bu yapt›klar›n› biz burada konufltukça
zaman kaybediyoruz. Bak›n, saat kaçtan beri; 2’den beri buradas›n›z
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de¤il mi? Üç saat zaman kaybettik; öyle de¤il mi de¤erli arkadafllar? O
üç saatlik zaman içerisinde kusura bakmay›n, ben asgari bir böbrek
takar gelirim. Bu böyle, kusura bakmay›n, bunu böyle görün. Yani, her
biriniz mutlaka ilave bir ifl yapars›n›z, kesin, mutlaka. 

YANSI-4 BAfiKENT ÜN‹VERS‹TES‹ ‹NSAN‹ YARDINLARI

De¤erli arkadafllar; üretmek zorunday›z. Y›llar y›l›, 1990’l› y›llardan beri
ben hep flunu söylüyorum: Benim ülkem üretken Türkiye olmak
zorundad›r. E¤er üretmezsek, ama Atatürk’ün, o Cumhuriyetin koydu-
¤u kurallar içerisinde, yani biz devlet olmak zorunday›z. Özellikle,
burada çok de¤erli Bakanl›k yapm›fl; Meclis Baflkanl›¤› yapm›fl,
politikan›n içerisinde bulunan a¤abeylerimiz var, arkadafllar›m›z var. 

‹çeride flunu bunu yapar›z. Laf var ya “kol k›r›l›r, yen içinde kal›r” ben
sayg› duyar›m, içeride insanlar politik birtak›m çekiflmelerin içerisine
girebilirler. Ama d›fl politikada e¤er ülkemizin milli ç›karlar›n›,
politikalar›n› zedeleyecek derecede birtak›m faaliyetlerde bulunursak,
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o zaman gerçek anlam›yla bugünleri aramak zorunda kalabiliriz, bunu
hiçbir zaman temenni etmem. 

Dolay›s›yla, biz yapaca¤›m›z hizmetleri ülkeye hizmet, mili ç›karlar›m›-
za hizmet olarak yapmak durumunday›z de¤erli konuklar, de¤erli
arkadafllar›m. Kifliye de¤il, kusura bakmay›n koltu¤a hizmet de¤il.
Ülkenin ç›karlar›na, çünkü ülke varsa biz var›z. E¤er, ülkemiz yoksa
bizim varl›¤›m›z›n hiçbir anlam› yoktur. 

‹flte görüyorsunuz, ben her zaman bunu bir kere daha söylüyorum.
Rahmetli Yaser Arafat ne dedi? “Gömülecek topra¤›m bile yok” dedi.
Öyle de¤il mi? Çok flükür, bizim mükemmel, gerçekten dünyan›n çok
nadir bir ülkesi var. Ben Amerikal›lara “bak›n, Türkiye dünyan›n
anahtar›d›r” diyordum. Dünyada baflka bir ülke var m› de¤erli
arkadafllar, üç tane k›tay› birbirine birlefltirsin? Sizler de söylediniz.
Enerji hatlar›, Türkiye'nin üzerinden geçiyor vesaire. Bunlar›n her birisi
bafll› bafl›na bizim için bir f›rsatt›r; hakikaten Yüce Allah’›n bir yerde bu
ülkeyi bu flekilde muhafaza ederek, iflte Atatürk, arkadafllar›n›n
hayatlar› pahas›na bu kadar korudu; bu büyük bir nimettir, bunu çok
iyi de¤erlendirmek durumunday›z. E¤er bunu de¤erlendiremezsek,
e¤er böyle flu anda ülkemizin içerisinde bulundu¤u durumu gerçekten
benim kabul etmem çok zor de¤erli arkadafllar. Birtak›m fleyler benim
ülkeme yak›flm›yor. Benim ülkem özgürdür. Atatürk ne dedi?
“Özgürlük Benim Karakterimdir.” fiimdi bir taraftan insan haklar›,
özgürlük diyoruz, demokrasi diyoruz, hukuk kurallar› diyoruz. 

‹nsanlar›m›z›n endifle içerisinde yürümesi, yaflamas›n› kabul etmek
mümkün de¤ildir de¤erli arkadafllar, böyle bir fley olabilir mi? Ülkeye
hizmet birinci görevimizdir, bunu yapmak zorunday›z. Bu hizmetleri
yaparken, e¤er kafam›zda soru iflareti tafl›yacaksak, ama flunun alt›n›
özellikle çizmek istiyorum. E¤er bu ülkenin gelece¤ine birisi gerçekten
kastetmeye çal›fl›yorsa, bu ülkede e¤er birtak›m kifliler kendi ç›karlar›
u¤runa ülkemizi zedelemeye kalk›yorlar, bir baflka deyiflle e¤er suç
iflliyorlarsa, onlarla ilgili gerekeni yapmak bir yerde hepimizin de
görevidir. 

Dolay›s›yla, benim ülkem sosyal, demokratik, özgür, hukuk kurallar›
içerisinde gelece¤ine hizmet edecek bir ülke olmak konumundad›r.
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Bunun aksini kabul etmek mümkün de¤ildir. Biz üniversitelerde
ülkemizin bu gelece¤ine katk› sa¤lamada birinci derecede sorumluyuz.
Yani, sadece biraz önce söyledi¤im gibi bilim üretmek de¤il, ayn›
zamanda ülkemizin karfl›laflt›¤›, içeride ve d›flar›daki sorunlar›na da
ülkeyi yönetenlere yard›mc› olmak ba¤ ab›nda katk› sa¤lama
bak›m›ndan gerekeni yapmak bizim ayn› zamanda en önemli
görevlerimizin bafl›nda geliyor. ‹flte bugün burada bir müddet ülkenin
bu seçimlerdir vesaire nedeniyle ara verdi¤imiz Baflkent Üniversite-
si’nin Stratejik Araflt›rmalar Merkezi’nin toplant›lar›n› bugün 2009’da
sizlerle beraber bafllat›yoruz ve ülkemizin gelece¤ine Baflkent
Üniversitesi olarak katk› sa¤lamaya devam edece¤iz. 

Siz panelistlere çok teflekkür ediyorum; siz kat›l›mc›lara da çok
teflekkür ediyorum. ‹nan›yorum ki, bundan sonraki toplant›larda çok
daha de¤iflik konular, ülkemizin gelece¤ine katk› sa¤layacak konular,
Baflken Üniversitesi’nin Kampusunda Stratejik Araflt›rmalar Merkezi’nin
yönlendirmesiyle yap›lacakt›r ve biz de bu flekilde görevimizi yapm›fl
olman›n huzuru içinde olaca¤›z, çok teflekkür ederim. 

OTURUM BAfiKANI- Efendim, biz de Say›n Rektöre teflekkür
ediyoruz. Böylece bugünkü beyin f›rt›nam›z tamamlanm›flt›r, iyi
akflamlar. 

----&----
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