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TASAM Baflkan› 

De¤erli kat›l›mc›lar, 

‹slam Konferans› Teflkilat› Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin ‹hsa-
no¤lu, fianghay ‹flbirli¤i Örgütü Genel Sekreteri Büyükelçi Say›n Bolat Nur-
galiyev, Asya’da ‹flbirli¤i ve Güven Art›r›c› Önlemler Konferans› ‹cra Direk-
törü Büyükelçi Say›n Dulat Bakiflev, D-8 Genel Sekreteri Dr. Dipo Alam, ‹ran
ve Katar’dan Kongre için teflrif eden Say›n D›fliflleri Bakan Yard›mc›lar›, T.C.
Baflbakanl›k Müsteflar Yard›mc›s› Say›n Dr. Hakan Fidan, çok de¤erli Asyal›
bölgesel kurulufl yönetici ve temsilcileri, çok de¤erli Ekselanslar› Büyükelçi-
ler, Say›n Baflkonsoloslar, han›mefendiler ve beyefendiler IV. Uluslararas›
Türk-Asya Kongremize teflriflerinizden ötürü öncelikle çok teflekkür ediyor ve
flükranlar›m› arz ediyorum. 

Uluslararas› örgüt statüsünde olmas›na ra¤men ‹KT Say›n Genel Sekre-
teri Prof. Dr. Ekmeleddin ‹hsano¤lu’na, (Avrupa’da, hatta Latin Amerika, Af-
rika ve Asya’da üyeleri olmas›na ra¤men) Asya’n›n dünyadaki önemini teyit
etmek için Kongremize teflriflerinden ötürü özellikle teflekkür etmek istiyo-
rum. Kongremizi gerçeklefltirmek için katk›da bulunan tüm kamu kurumlar›-
m›za ve özel kurumlar›m›za, TASAM’›n de¤erli yöneticilerine ve de¤erli kad-
rosuna, özellikle projenin koordinatörlü¤ünü yürüten Dr. Almagül ‹sina Han›-
mefendiye huzurlar›n›zda teflekkür ediyorum. 

Tabi, iki üç bafll›k alt›nda toplant›n›n ana fikrine yönelik görüfllerimizi
sizlere arz etmeye çal›flaca¤›m. Bunlardan birincisi kamu diplomasisi kavra-
m›d›r. Özellikle son 10 y›lda kamu diplomasisi kavram›n›n art›k dünyan›n,
bölgelerin, ülkelerin, uluslararas› örgütlerin iliflkilerinde ve yönetiminde çok
etkin bir rol ald›¤›n› görüyoruz. Bu flüphesiz kamu diplomasisi araçlar›, tarihi-
mizde de çok büyük öneme haizdi. Örne¤in Osmanl› devletinin kurmufl oldu-
¤u vak›f medeniyeti sosyal ve ekonomik bar›fl aç›s›ndan dünyaya örnek bir ka-
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mu diplomasisi modeli olmufltur. Fakat SSCB’nin da¤›lmas›na kadar olan Do-
¤u ve Bat›, SSCB ve ABD,  Bat› Avrupa, NATO ekseninin siyah- beyaz çizgi-
den s›yr›l›p, tek kutuplu, ABD’nin tek süper güç oldu¤una dair bir anlay›flla
1990’lardan 2001’e kadar geldik. 11 Eylül 2001 ‘le bafllayan süreçte dünyada
yeni güç dengelerinin, yeni oluflumlar›n bafl gösterdi¤ini ve önümüzdeki 10 y›l
içerisinde de bu güç parametrelerinin afla¤› yukar› tarif edilebilir hale gelece-
¤ini görüyoruz. Ve bu son 10 y›l içerisinde daha önce iki kutuplu, daha sonra
tek kutuplu parametrelere göre politika üretmek zorunda olan devletler, ku-
rumlar ve ilgili kurulufllar, gelinen noktada çok boyutlu ve çok kutuplu, daha
do¤ru bir ifadeyle çok bilinmeyenli bir denklem içerisinde politika üretmek
zorunda kal›yorlar.  Örne¤in, Afrika’ya aç›lacak olan veya Afrika’da bir fley-
ler yapmak isteyen devlet ve kurumlar, gelinen noktada önceden a¤›rl›kl› ola-
rak sadece ‹ngiltere’yi, Fransa’y›, çok makro konularda ABD’yi dikkate alma-
s› gerekirken, bugün art›k Çin’i de, Hindistan’› da ve Türkiye’yi de dikkate al-
mak durumundad›r. Dolay›s›yla, bütün co¤rafyalarda, hatta bütün sektörlerde
çok boyutlu bir rekabet söz konusu. 

Bu çok boyutlu ve çok bilinmeyenli politika üretme zorunlulu¤u içerisin-
de kamu diplomasisi kavram›n›n son 10 y›lda çok büyük bir h›zla geliflti¤ini
görüyoruz. Çünkü uluslararas› iliflkilerde, devletlerin rolü gittikçe azal›yor. ‹l-
gili ülkeler aras›nda ve bölgeler aras›nda sivil toplum kurulufllar›, düflünce ku-
rulufllar›, üniversiteler, özellikle ifladamlar›, sportif ve kültürel kurumlar›n ilifl-
kileri ne kadar güçlü ise, ilgili ülkeler aras›nda da, bölgeler aras›nda da iliflki-
ler o kadar güçlü oldu¤unu görüyoruz.  

Bu anlamda TASAM’›n hem Türkiye’nin iç kamuoyunda, hem uluslarara-
s› iliflkiler alan›nda yapmaya çal›flt›¤› ve 4 k›tada etkinlik göstermeye çal›flt›¤›
faaliyetler, bu kamu diplomasisinin kavram› içerisinde de¤erlendirilmelidir. 

ABD’nin son dönemde yeni bir yap›lanmaya gitti¤ini biliyoruz. Tabii,
bunu resmi olarak teyit etmek oldukça zor. Fakat ald›¤›m›z veya edindi¤imiz
intiba flu: ABD kamu diplomasisi konusunda da öncü bir rol üstleniyor ve dün-
yadaki bütün diplomatik misyonlar›n› kamu diplomasisi merkezi olarak yeni-
den yap›land›r›yor. Önemli ülke ve bölge dosyalar›n› da ulusal güvenlik kuru-
muna havale ediyor. 

Bu zorunluluk ve kapsam içerisinde tabi kamu diplomasisi araçlar›yla na-
s›l çal›fl›laca¤› ve ne flekilde iliflki kurulaca¤› da çok önemlidir. Geleneksel ka-
l›plarla kontrolcü ve müdahaleci bir yaklafl›mla kamu diplomasisi araçlar›na
bel ba¤lamak k›sa vadede mümkünse de, uzun vadede kesinlikle mümkün de-
¤ildir. Bu anlamda entelektüel onur, deneyim ve birikime sahip ilgili ülkenin
milli menfaatleri noktas›nda misyon beraberli¤i olan kurumlarla, kurulufllarla
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ve ayn› zamanda uluslararas› hukuka sayg›l›, uluslararas› iliflkilerin sistemati-
¤ini bilen kurum ve kurulufllarla iflbirli¤inden netice almak mümkün. Misyon
beraberli¤i çerçevesi içerisinde kamu diplomasisi araçlar›n› ülkemiz için, bü-
tün kardefl ve dost Asya ülkeleri için ve buradaki ülkemizin üyesi oldu¤u bir-
çok bölgesel kurulufllar için kamu diplomasisini daha etkin olarak kullanmak
önümüzdeki dönem aç›s›ndan büyük önem arz ediyor. 

Tabi bu çok kutuplu sistem ki flu an için tam dinamik koordinatlar›n› be-
lirlemek mümkün de¤ildir, ancak belli iflaretleri var.  Özellikle son 10 y›lda
güç dengelerinin Bat›’dan Do¤u’ya do¤ru kaymas›yla birlikte oluflan çok ku-
tuplu güç sistemati¤i içerisinde Rusya, Çin, Hindistan küresel aktör olma yo-
lunda en büyük aday ülkelerdir. Yine ‹ran, Türkiye, Endonezya gibi kendi ala-
n›nda bölgesel güç olarak tarif edilebilecek birçok ülke son dönemde dünya si-
yasetinde mesafe kaydediyor. Tabi bu bize flunu ifade ediyor: Bu yeni kurulan
güç dengelerine göre bölgesel kurulufllar ve bölgesel entegrasyonlar artacak ve
güçlenecek. Bunun daha ileri ad›m› ise uluslararas› kurulufllar bu güç denge-
sine göre yeniden yap›lanmak zorunda kalacaklard›r. Tahminlerimize göre
önümüzdeki birkaç y›l içinde tarih bize bunu teyit edecektir.  

Çok uzun yüzy›llar y›llar boyunca Asya hem insan,  hem di¤er kaynaklar
için ucuz hammadde kayna¤› olarak, dünya sistemati¤i içerisinde yerini ald›.
Fakat gelinen noktada art›k Asya’daki bu kaynaklar kendi co¤rafyas›nda yö-
netilebilir, ifllenebilir hale geldi. K›s›tl› olan dünya iktisadi pastas›nda Asya ve
Asya ülkelerinin daha fazla rol almaya bafllad›¤›n› görüyoruz. Örne¤in bundan
birkaç y›l önce 100 milyar dolarl›k döviz rezervi olan Çin’in, Haziran 2009 so-
nu itibariyle 2.5 trilyon döviz rezervine sahip olmas› beklenmektedir. Buna
benzer birçok örnek vard›r. Bunlar Asya’n›n ve Do¤u’nun dünya de¤iflen güç
dengesi içindeki yükselen rolünü teyit ediyor. 

Tabi art›k hiçbir flekilde SSCB dönemindeki So¤uk Savafl ortam›nda ol-
du¤u bir anlay›flla olaylara sadece siyah beyaz bakmamam›z gerekiyor. Do-
¤u’yla ilgileniyorsan›z, Bat›’ya alternatif ar›yorsunuz, Bat›’yla ilgileniyorsa-
n›z, Do¤u’ya alternatif ar›yorsunuz. Hay›r, kesinlikle de¤il. Gelinen noktada
bu çok boyutlu ve çok kutuplu sistem içerisinde çok boyutlu d›fl politika güt-
mek art›k bütün ülkeler, bölgeler ve uluslararas› kurulufllar için zorunluluktur.
Ancak yine de ülkeler kendi önceliklerini belirliyorlar. Örne¤in çok boyutlu
politika anlam›nda, Türkiye birinci s›raya AB’ni koyuyor. ‹ki, üç ve dört ola-
rak s›ralama do¤ru belirlendi¤i zaman, ülke dünya d›fl politikas› diplomasisin-
de önemli bir yer edinebilir. 

Zaten Do¤u ile Bat›’n›n bir birine alternatif olmas› da mümkün de¤il.
Çünkü Do¤u duygusal zekây›, Bat› matematiksel zekây› temsil ediyor. Dünya
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medeniyeti aç›s›ndan da yerleri farkl›d›r. Bu ikisinin harmanlanmas›ndan önü-
müzdeki dönemde bir yaflam tarz› üretebilirsek, hem ülkelerimizin menfaati,
hem dünya menfaati için önemli bir aflama olacakt›r. 

Bir di¤er ifade etmek istedi¤im önemli husus da, önümüzdeki dönemde
çok kutuplu dünya sistemi yap›lan›rken, yeni güçlerin ortaya ç›kt›¤›n› ve ç›ka-
ca¤›n› söyledim. Burada flöyle bir tarif getirmenin yararl› olaca¤›n› düflünüyo-
rum. Çünkü bazen ülkeler, kurulufllar kurumlar gerekli yeterlili¤e ve uluslara-
ras› donan›ma sahip olmadan kendilerinin bu anlamda haz›r olduklar›n› düflün-
meye bafll›yorlar. Bunun sa¤lamas›n› yapmak için yedi parametreyi tarif etmek
laz›m. Bu yedi parametre bir ülke için söz konusu ise, bulundu¤u bölgede böl-
gesel güç veya küresel güç olarak tarif edilebilir. Birincisi, d›fl ticaret aç›¤› ver-
memesi, ikincisi bütçe aç›¤› vermemesi, üçüncüsü, borçlanma oran›n›n
GSMH’n›n %25’ini mümkünse geçmemesi, dördüncüsü yüksek askeri ve sivil
teknolojik ürün gam›na sahip olmas›,   beflincisi bar›flç›l amaçlarla nükleer tek-
nolojiye sahip olmas›, alt›nc›s› savunma sanayinin kendine yeterli olmas›,
mümkünse yurt d›fl›na ihracat yapabilme durumunda olmas›, yedincisi ise
GSMH’n›n dünya ekonomisine yak›n bir durumda olmas› ve bunu adaletli bir
flekilde kendi halk›na da¤›tabilecek kapasiteye sahip olmas›. Yani bu yedi para-
metre sa¤lam ise, bunun alt parametreleri de bunlar›n üzerine infla edilebilir. Bu
hem ülkemiz, hem baflka ülkeler için de bir de¤erlendirme vas›tas› olabilir. 

Son olarak flunlar› ifade etmek istiyorum ki de¤iflen güç dengeleri içeri-
sinde Asya’daki bölgesel kurulufllar›n kurumsallaflma ve iflbirli¤i sürecini bu
y›lki Kongre için bir ana konsept olarak belirledik. Birçok önemli konu¤umuz
var, kendilerine teflriflerinden dolay› minnettar›z. Buradaki amac›m›z: bu böl-
gesel entegrasyonlar›n Asya için, dünya için ve Türkiye için ne ifade etti¤i, na-
s›l kurumsal iflbirli¤i süreçlerinin yap›labilece¤ini tart›flmakt›r. 

Tabi bu de¤iflen dünya dengeleri içerisinde bütün mesele sadece fiziksel
olarak güçlerin yer de¤ifltirmesi ise bizi daha ac› ve kötü günler bekliyor de-
mektir. Asya, sahip oldu¤u medeniyet birikimiyle dünyaya, insanl›¤a kendi
bölgesinden hayat tarz›yla ilgili, do¤ru yaflam› temsil eden örnek sunabilmesi
gerekti¤ini düflünüyorum. Güç ve adalet temeli san›r›m bunu aç›kl›yor. Çünkü
meflru yoldan ulafl›lan güç ve meflru yoldan ulafl›lm›fl gücün adaletli tasarruf
edilmesi, bu dünyada yaflad›¤›m›z birçok uluslararas› sorunun da çözüm kay-
na¤› olabilir. 

‹fade etmeye çal›flt›¤›m bir di¤er önemli husus da: içerisinde yaflad›¤›m›z
ekonomik ve mali krizle ilgili Asya’n›n ne denli etkilendi¤ine bakmam›z ge-
rekiyor. Aç›kças› Bat› Avrupa ve Amerika merkezli, özellikle son 30 y›lda git-
tikçe ivme kazanan ”ne kadar tüketirsen o kadar mutlusun” formülünün hem
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ekolojik olarak, hem ekonomik olarak dünyay› getirdi¤i nokta ortada. Bu an-
lamda Asya’n›n da ne kadar çok ucuz, o kadar ürün mant›¤›yla hareket etme-
mesi gerekiyor. Ve krizi aflman›n yolunun da tüketim kal›plar›m›z› de¤ifltirmek
oldu¤unu birilerinin art›k söylemesi gerekiyor. Çünkü tüketimi canland›rmak
için aç›klanan bütün paketler ve bütün enerjimiz bir süre sonra yine yeni kriz-
lere gebe oldu¤umuzu gösteriyor. Bilinçli bir flekilde tüketim kal›plar›m›z› de-
¤ifltirmezsek, gelinen noktada dünya kaynaklar›n›n bunu finanse etmesi ve bu-
nu karfl›lamas› oldukça zordur. Bu anlamda Asya’n›n, Asya de¤erlerinin ve ül-
kelerinin, ayr›ca uluslararas› kurulufllar›n temel kayg›s›, kendi halklar›n› ve
müttefiklerini refah ve huzur içerisinde yaflatmakt›r. Bu anlamda refah ve hu-
zurun sadece güç parametreleri içinde ele al›nmayaca¤› için küresel güç aday-
lar›n›n da sadece güç merkezli de¤il, güç ve adalet temelli olarak iki yönde ele
almalar› laz›m. Yoksa güç dengeleri yer de¤ifltirdi¤i zamanda ac›lar yine de-
vam eder. 

Tekrar teflekkür ediyor, sayg›lar sunuyorum.
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