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Önsöz

Son yıllarda dünyada esen küreselleşme rüzgârları bazı temel 
kavramların tartışılmasına yol açtı. Küreselleşmeyi âdeta yeni bir 
din gibi gören bazı yazarlar ve düşünürler, artık eski tarih anla-
yışının sona erdiğini, ulus-devlet kavramının anlamını yitirdiğini, 
ülkelerin kendi çıkarlarını savunmaktan vazgeçip, bütün insanlı-
ğın ortak çıkarlarını düşünmesi gerektiğini savunmaya başladılar. 
Türkiye’de de bu görüşleri benimseyen düşünürlerin, yazarların 
sayısı az değil. 

Acaba küreselleşme eğilimlerine öncülük eden büyük devletler 
de böyle mi düşünüyorlar? Onlar da ulusal çıkarlarını bir tarafa 
bırakıp diğer ülkelerle olan ortak çıkarlarını mı ön plana çıkartı-
yorlar? Dünyanın gerçekleri bunun böyle olmadığını gösteriyor. 
Büyük devletler, kendilerini değişen dünya koşullarına uydurmak-
la birlikte, işin özünde ulusal çıkarlarını savunmaktan vazgeçmi-
yor, tam tersine kendi ülkelerinin çıkarlarını en yüksek değer sa-
yıyorlar.

Atatürk’ün öncülüğünde emperyalizme karşı büyük bir zafer 
kazanıp tam bağımsızlığına kavuşan, ulusal çıkarlarını en zor ko-
şullar altında bile inançla koruyan Türkiye’nin, bugünkü dünya 
koşullarında cumhuriyetimizin bu temel değerlerinden vazgeçme-
si düşünülebilir mi? 

Bu kitapta bütün bu konular, dünyadan ve Türkiye’den örnek-
ler verilerek anlatılmaya çalışılıyor. 

Kitabın yazılmasına çok değerli katkılarda bulunan yardımcı-
larım Mustafa Serdar Palabıyık ve Gaye Şendil ile Kader Çoksoy’a 
şükranlarımı sunuyorum.

Her zamanki gibi büyük bir sabır ve özveriyle çalışmalarıma 
destek olan, titiz dikkatiyle bana değerli katkılar sağlayan eşim 
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Nedret Öymen’e ve çocuklarım Burak ve Başak’a da içtenlikle te-
şekkür ediyorum. 

Burada yer alan bilgiler, gençlerimizin ve aydınlarımızın ulusal 
çıkarları koruma konusundaki azmini ve kararlılığını güçlendir-
meye yardımcı olursa ne mutlu. 

    
Onur Öymen

Ankara, Ağustos 2005 

5. BASIMA ÖNSÖZ

Bu kitabın önceki baskılarında tarih boyunca devletleri yöne-
tenlerin kendi uluslarını üstün gören sözlerinden ve politikaların-
dan örnekler verilmişti. Son yıllarda bu duyguların daha da güç-
lenerek devam ettiği, kendi milletlerini yücelten, başka milletleri, 
etnik grupları ve hatta dinleri aşağılamaya çalışan politikacıların 
bazı ülkelerde güç kazanmaya başladıkları, hatta bazı liderlerin ay-
nı yaklaşımları benimseyerek dünyaya hakim olma niyetlerini or-
taya koydukları görüldü.

Amerika’nın başkalarından üstün, müstesna bir ülke olduğu 
yolundaki söylemler yeniden gündemin ön sıralarına çıktı. Gene 
Amerika’da kendi iradesini kabul ettirmek için başka ülkelere bas-
kı yapma, yaptırım uygulama girişimlerinin yanı sıra o ülkelerin 
yönetimini değiştirerek kendi tercihlerine uygun hükümetlerin 
kurulması için çaba gösterildiği görüldü. Hatta muhalefet parti-
lerinin yönetimlerine yön verme gayretlerine girişildiği biliniyor. 
Ayrıca sınırların değiştirilmesi gerektiği görüşünü savunanlar da 
ortaya çıktı.

Sovyetler Birliği’nin ve Varşova Paktı’nın yıkılmasından sonra 
meydana gelen yeni koşulları tek kutuplu, yani sadece Amerika’nın 
süper güç olduğu bir dünya düzeni olarak nitelendirenler oldu. 
Ünlü düşünür Francis Fukuyama daha da ileri giderek bu dönemi 
“tarihin sonu” olarak nitelendirdi. Ona göre tarihin sonu insan-
lığın ideolojik evriminin sonu ve Batı’nın liberal demokrasisinin 
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herkesçe benimsenmesi anlamına geliyordu.(*) Ancak Fukuyama, 
daha sonraki gelişmeleri gördükten ve liberal demokrasinin nere-
deyse bütün Batı ülkelerinde krize girdiğini, aşırı sağın yükseldiği-
ni ve Donald Trump’ın kazandığı Amerikan seçimlerini gördükten 
sonra bu görüşlerini gözden geçirmek zorunda kaldı.(**)

Gerçekten Avrupa’da aşırı sağ partiler güç kazanarak yerleşmiş 
siyasi dengeleri tehdit etmeye başladı. Ortadoğu’da radikal İslami 
akımlar ön plana çıktı.

Bütün bu gelişmeler Türkiye için ne anlam ifade ediyor? Tür-
kiye’nin bu yeni dünya düzenindeki yeri ne olabilir? Ülkemizin iç 
ve dış dinamikleri hangi riskleri ve fırsatları yaratıyor? Yeni koşul-
larla baş edebilmek için hangi temel ilkeleri ve değerleri benimse-
meliyiz? Kitaba eklediğimiz bu yeni bölümde işte bu gibi konular 
ele alınmaya çalışılıyor.

Şubat 2017

(*) Fukuyama, Francis, The End of History?, The National Interest, Summer 
1989.

(**) Washington Post, 9 Şubat 2017.
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Giriş

“Todos Por el Cambio” (Her şey değişim için). İspanya’da 
bütün duvarlar, bu sözcükleri içeren afişlerle kaplıydı. Bir deği-
şim rüzgârı esiyor, sanki bütün ülke kabuk değiştiriyordu. Franco 
diktatörlüğü devrilmişti. İşbaşına gelen Suarez hükümeti bir geçiş 
dönemini simgeliyordu. Kral Juan Carlos, ünlü diplomat ve po-
litikacı Areilza’nın önerisini benimsemiş ve İspanya’nın gerçek 
bir Avrupa demokrasisi olmasını sağlayacak anayasal reformlara 
öncülük etmeyi kararlaştırmıştı. Artık karar verme sırası İspanyol 
halkına gelmişti. Devlet yönetimi hangi siyasi partiye, hangi siyasi 
görüşe teslim edilecekti? Franco devrinde de sorumluluk üstlenmiş 
olan ve geçmişin geleneksel değerlerini temsil eden merkez sağdaki 
Manuel de Fraga’nın yönetimindeki Halkçı İttifak’a mı, yoksa genç 
sosyalist lider Felipe Gonzales’in liderliğindeki İspanyol Sosyalist 
İşçi Partisi’ne mi? 1982 yılının Eylül ayında yapılan seçimlerde 
İspanyol halkı bu soruya cevap verecekti.

Halk, Gonzales’i büyük farkla iktidara getirdi; çünkü Gonzales 
değişimi temsil ediyordu. Partinin bütün seçim afişlerinde işte bu 
slogan yer alıyordu: “Her şey değişim için”. Bu değişim rüzgârı 
İspanya’da sosyalistleri iktidara taşıdı ve sosyalistler de kısa zaman-
da cesaretli reformlar yaparak İspanya’nın çehresini değiştirdiler. 
Teknolojisi eski olduğu ve AB’nin standartlarına uyum sağlayama-
yacağı için iki büyük tersane kapatıldı. 60.000 işçi sokaklara dö-
küldü. Gonzales’i iktidara taşıyan İspanyol işçileri şimdi sosyalist 
iktidarı protesto ediyorlardı. Çünkü tersanelerin kapatılması bin-
lerce kişinin işsiz kalması demekti. Ama Gonzales geri adım atma-
dı. Çağdaşlaşmanın gereği yapılacaktı. İspanya o eski teknolojilerle 
Avrupa’ya giremezdi. İşte değişim buydu. Başlangıçta bazı sıkın-
tılar çekilse de, İspanyol halkı bu gerçeği anladı. Felipe Gonzales, 
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başarılı çalışmaları dolayısıyla halk tarafından desteklendi ve üst 
üste üç seçim kazanarak 12 yıl başbakanlık yaptı. 

Uzun yıllar iç savaşın ıstırabını çeken, bir milyon evladını iç sa-
vaşta kaybeden, sanayisi gelişmemiş, nispeten geri bir tarım ülkesi 
olan İspanya, böyle büyük bir değişim projesinin sonucunda, çağ-
daş bir Avrupa ülkesi görünümü kazandı ve Felipe Gonzales’in ba-
şarılı diplomasisi sayesinde kısa zamanda AB üyesi oldu. Önceleri 
İspanya’nın NATO’ya üye olmasına karşı çıkan Gonzales, daha 
sonra politikasını değiştirdi ve ülkesinin NATO üyeliğinin de mi-
marı oldu. İşte değişim buydu. 

İspanya, dünyanın değişen koşullarına uyabilme açısından ör-
nek gösterilebilecek ülkelerden biri sayılabilir. Aynı zamanda ulu-
sal çıkarların korunması açısından da örnek alınması gereken bir 
ülkedir. Gerçekten İspanya, hem AB üyeliği müzakereleri sırasın-
da, hem de Birliğe üye olduktan sonra, kendi çıkarlarını korumak 
için büyük mücadeleler verdi. Özellikle, Fransa’nın uzun yıllar-
dan beri kendi ülkesine kaçan İspanyol uyruklu Bask teröristle-
rini “özgürlük savaşçısı” sayan tutumunu değiştirmeyi başararak, 
Bask terörizmiyle mücadelede ilerleme sağladı; AB içinde tarım 
ve balıkçılık gibi konuların müzakeresinde, daha sonra da yeni 
Avrupa Anayasası ile ilgili görüşmeler sırasında mücadele ederek, 
AB’nin kararlarının İspanya’nın ulusal çıkarlarına mümkün ol-
duğu kadar uygun olmasını başardı. Birçok önemli uluslararası 
kuruluşun başına İspanyol diplomatlarını ve siyaset adamlarını 
geçirmeyi başardı ve Avrupa’nın önde gelen ülkelerinden biri ha-
line geldi. 

İspanya, çağın gereklerine uymakla ulusal çıkarları korumanın 
aynı zamanda mümkün olabileceğinin en iyi örneklerinden birini 
oluşturuyor. Aslında, başka ülkeler de benzeri çaba içindeler. Bir 
yandan küreselleşme rüzgârlarına ayak uydurmaya, bir yandan 
da ulusal çıkarlarını korumak için bu rüzgârların olumsuz etki-
lerinden korunmaya çalışıyorlar. Gelişmiş demokratik ülkelerden 
hiçbiri, küreselleşmeyi, çağdaşlaşmayı, ulus-devlet olmanın temel 
özelliklerinden vazgeçme ve ulusal çıkarları feda etme şeklinde an-
lamıyor. 

Tabii ki, ulus-devlet özelliklerinin ve ulusal çıkarların korun-
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ması, değişen dünya koşullarında, geçen yüzyıllardakinden daha 
farklı bir anlam taşıyor. Özellikle, insan hakları gibi alanlarda artık 
hiçbir uygar ülke mutlak egemenlik hakkından söz etmiyor ve in-
san haklarını bir iç mesele gibi savunmaya kalkışmıyor. AB üyesi 
olmak da egemenliğin paylaşılmasının ilginç örneklerinden birini 
oluşturuyor. Evvelce, ilgili ülkelerin hükümetleri tarafından alınan 
birçok karar, şimdi AB’nin merkezinde alınıyor ve bütün ülkeler-
ce uygulanıyor; ama unutulmaması gereken nokta, bu kararların 
alındığı Bakanlar Konseyi’nde bütün üye ülkelerin söz ve oy sahibi 
olduklarıdır. Önemli konular için oybirliği koşulu aranıyor. Bazen 
bir tek ülke bile önemli bir kararı veto edebiliyor. Daha az önemli 
konularda oyçokluğu aranıyor. Her ülkenin nüfusuna göre ağırlıklı 
oyu var. Aynı şekilde Avrupa Parlamentosu’nda da ülkeler, nüfus-
larının büyüklüğüne göre temsil ediliyor ve alınan kararlarda o öl-
çüde etkili oluyorlar. Bununla birlikte, Avrupa Parlamentosu’nda 
görev yapan Avrupa milletvekilleri, çoğu zaman mensup oldukları 
siyasi grupla birlikte oy kullanıyorlar ama kendi ülkelerinin ulusal 
çıkarlarını da hiçbir zaman göz ardı etmiyorlar.

AB Komisyonu ise, örgütün hükümeti konumunda. Orada 
da her ülkenin atadığı birer komiser görev yapıyor. Karar alma 
aşamalarında ilke olarak bağımsız hareket etme durumundalar 
ama özelikle kendi ülkelerinin çok önemli çıkarları söz konusu 
olduğunda bu çıkarlara kayıtsız kalmadıkları görülüyor. AB’nin 
Bakanlar düzeyindeki toplantılarında ve zirvelerinde, ülkeler, ulu-
sal çıkarlarını sonuna kadar savunuyor ve sonuca uzlaşmalarla va-
rılıyor. Eğer bir ülke başkalarının lehine bir konuda taviz vermiş-
se, başka ülkeler de o taviz veren ülkeyi diğer konularda tatmin 
ediyorlar. Böylece, ulusal çıkarların yanı sıra ortak çıkarların savu-
nulması da mümkün oluyor. Son tahlilde, ortak çıkarlara karşılık-
lı mutabakatlarla ulaşıldığı için, orada da ulusal çıkarların korun-
duğu söylenebilir.

Bunun istisnaları da var. Bazen bir ülke kendi çıkarlarının ye-
terince korunmadığına inandığı takdirde, Birliğe karşı zorlayıcı 
yöntemlere başvurabiliyor. Örneğin, İngiltere’de çıkan “deli dana” 
hastalığının Avrupa’ya yayılmasını önlemek için diğer AB ülkeleri 
İngiltere’den canlı hayvan ve et ithalini yasakladıklarında, o za-




