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Sayın Bakanım, TÜSøAD’ın de÷erli üyeleri, de÷erli basın mensupları
TÜSøAD Yüksek østiúare Konseyi Baúkanlık Divanı adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
2006 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, içinde yaúadı÷ımız günlerin sıcak gündemini yeni
yıla taúıyoruz. Bir yandan da 2007 yılının kendi gündemi ile ilgili olarak, bugünden bazı
iúaretleri görmeye ve de÷erlendirmeye çalıúıyoruz.
Bugün itibariyle elimizde bulunan bütün veriler 2007’nin zor bir yıl olaca÷ını gösteriyor.
Dünyaya baktı÷ımızda, önümüzdeki yılın, bizim co÷rafyamızda, mevcut kartların karıútırılıp
yeniden da÷ıtılaca÷ı bir yıl olması olasılı÷ı öne çıkıyor. Ülkemize baktı÷ımızda ise, 2008 ve
sonrasında nasıl bir Türkiye’de yaúayaca÷ımızın, 2007 yılındaki geliúmeler tarafından büyük
ölçüde belirlenece÷ini görebiliyoruz.
Dünyadaki geliúmeleri de÷erlendirirken, bu yılın en önemli olayının ABD seçimleri oldu÷unu
herhalde söyleyebiliriz. Demokratların hem Temsilciler Meclisi’nde, hem de Senato’da
ço÷unlu÷u ele geçirmesi karúısında Baúkan Bush’un ilk tepkisi politika de÷iúikli÷i sinyalini
vermek ve Irak politikasında bir simge haline gelmiú bulunan Savunma Bakanı Donald
Rumsfeld’i görevden almak oldu.
Bush yönetiminden kısa vadede büyük yön de÷iúiklikleri beklemek yanlıú olacaktır. Ama,
Baúkan Bush’un söylem düzeyinde keskinli÷ini korurken, eylemde “Irak’tan Onurlu Çıkıú”a
imkan sa÷layacak yeni politika seçeneklerini gündemine almak zorunda kalması kaçınılmaz
olacaktır.
Konu Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor. Çünkü ABD’de Baúkan Bush’un önüne konan
muhtelif politika önerileri içinde, bize önemli roller atfeden, Türkiye’nin bölgedeki varlı÷ını
de÷erlendirmekten söz eden seçenekler de bulunuyor. Belki de Türkiye, 1 Mart tezkeresinden
bu yana ilk kez, söylediklerine kulak kabartılan bir ülke konumuna gelebilir. Burada
Türkiye’nin Bush yönetimiyle temaslarını sürdürürken, demokratlarla geleneksel olarak zayıf
olan iliúkilerini güçlendirmek için özel bir çaba sarf etmesi gerekti÷ini de dile getirmekte
yarar görüyoruz.
Bu ba÷lamda, TÜSøAD’ın Brookings Enstitüsü ile baúlattı÷ı “Türkiye 2007” araútırma
programının ABD-Türkiye diyalogunun güçlenmesini sa÷layaca÷ını umuyoruz.
Dikkatle ele alınması gereken bir baúka konu da Letonya’nın baúkenti Riga’da toplanan
NATO zirvesidir. Bu Zirve’den NATO’nun görev alanı tanımında bir esnemeye do÷ru
gidildi÷ine iliúkin iúaretler geldi. Terörizm, kitle imha silahları ve enerji kaynaklarının
korunması NATO’nun en önemli meseleleri olarak ilan edildi. Bu da, önümüzdeki dönemde
NATO’nun bölgemizdeki faaliyetlerinin yapısında bir de÷iúiklik anlamına gelebilir. Türkiye,
bu açıdan da fırsat ve riskleri iyi de÷erlendirmelidir.
Dikkatle izlememiz gereken önemli e÷ilimlerden birini de Rusya sergilemektedir. Rusya’nın
hem ekonomik, hem de siyasi konularda petrol ve do÷algazı bir silah olarak kullanma e÷ilimi
artarak sürmektedir. Burada bir yandan nispeten güçsüz oldu÷u dönemlerde yaptı÷ı
anlaúmaları gözden geçirme ve úartlarını kendi lehine iyileútirme, bir yandan da eski Sovyet
Cumhuriyetleri üzerindeki etkinli÷ini kaybetmeme arayıúı önem kazanmaktadır.
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Türkiye’nin içinde bulundu÷u co÷rafya 2007’de de kriz üretmeye devam edecektir. Genel
planda enerji güvenli÷i konusunda yeni gerginliklerin yaúanması sürpriz olmayacaktır. Tek
tek ülkelere bakıldı÷ında ise etrafımızın, her an patlamaya hazır gerilim ve çatıúmalarla
çevrilmiú oldu÷u görülmektedir.
Karadeniz’den baúlayacak olursak, Rusya’nın kendilerine karúı sırasıyla do÷algaz ve ticari
ambargo silahlarını kullandı÷ı Ukrayna ve Gürcistan’ın ekonomik ve politik istikrarının ciddi
bir baskı altında oldu÷u görülmektedir.
øran’ın nükleer güvenli÷i ile ilgili sorun çözümsüz kaldı÷ı takdirde, bu durum
küçümsenemeyecek olumsuzluklara yol açabilir. Bu konuyla ilgili tehlike algısının
yükselmesi halinde, ABD’de demokrat ço÷unlu÷a sahip bir meclisin varlı÷ı dahi bu olumsuz
gidiúatı engelleyemeyebilir.
Irak’da ABD’nin hala çözümsüzlük içinde oldu÷u, son tartıúmalarla tescil edilmiútir. øç
savaúın yaygınlaúması, bu ülkenin parçalanmasına ve oluúacak girdabın içine komúu ülkelerin
de çekilmesine neden olabilir. Buna karúılık, Irak’ın toprak bütünlü÷ünün korunması
baúarıldı÷ında, kalıcı istikrarın nasıl sa÷lanabilece÷ini bugünden görebilmek mümkün
de÷ildir.
Lübnan’daki rejim dayanamayaca÷ı baskılar altındadır. Bir yanda øsrail’in rahatsızlı÷ı, öte
yanda Hizbullah’ın iktidar arayıúı bu ülkedeki hassas dengeleri sarsıcı niteliktedir. Bir de
iúlenen siyasi cinayetlerin çözülmesi, krizi iyice derinleútirebilir.
Son günlerde iç savaúın Filistin’de de bir ihtimal olarak belirmesi kaygı vericidir. Bu
sorundaki çözümsüzlük, tüm bölgeyi ve dünya siyasetini olumsuz etkilemektedir. Türk
toplumunun özel bir hassasiyetle izledi÷i bu konu, tıpkı komúularımızdaki sorunlar gibi,
Türkiye’yi ciddi biçimde meúgul edebilir.
Böylesine bir ortam, bir yandan güçlü stratejilere sahip olmayı ve buna göre davranmayı, bir
yandan da her türlü istikrarsızlıktan uzak durarak aya÷ını yere sa÷lam basmayı
gerektirmektedir.
Geçti÷imiz günlerde AB ile yaúadı÷ımız krizi de, 2007 yılının Türkiye gündemini de iúte bu
geniú açılı bakıúla de÷erlendirmemiz gerekir.
Gördük ki, AB Konseyi’nin Türkiye hakkındaki son kararını, ülke içinde bazı kesimler,
Türkiye’nin AB ile iliúkilerini sonlandırması için bir fırsat olarak de÷erlendirdiler. Kararı,
Türkiye’nin tam üyelik hakkının teslim edilmemesi yönünde kesin bir irade beyanı olarak
yorumladılar.
Elbette AB içinde, konjonktürel olarak birkaç ülkeden oluúan bir cephenin, önümüze teknik
olmaktan çok siyasi bir yaklaúımla engel koymaya çalıútı÷ını, Türkiye’yi yavaúlatmak ya da
tam üyelik dıúındaki bazı seçeneklere zorlamak istedi÷ini görmüyor de÷iliz. Ama
gördü÷ümüz baúka úeyler de var.
Türkiye’nin AB’ye tam üyeli÷i orta vadeli bir perspektif içinde de÷erlendirilmesi gereken bir
konudur. Bazı Avrupa ülkelerinde bugün gördü÷ümüz siyasi tavırlar tamamen kısa vadeli
ihtiyaçların ürünüdür. Türkiye kararlılı÷ını koruyup, haklı pozisyonunu dünyaya
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anlatabildikçe, son Kıbrıs açılımında oldu÷u gibi inisiyatifi elinde tuttukça, AB ülkeleri içinde
taraftar cephesini geniúletmektedir.
Kısa dönemde politikaya her zaman akıl ve sa÷duyu egemen olmuyor. Ama uzun dönemde,
somut çıkarların yönlendiricili÷i güçlü bir úekilde kendini ortaya koyuyor.
Avrupa Birli÷i’nin uluslararası politikada etkili olmaya çalıúırken göz önünde tuttu÷u
co÷rafyaya baktı÷ınızda, Türkiye olmaksızın bir gelecek tasarımı yapmasının mümkün
olmadı÷ını söylemek abartılı bir yaklaúım olmayacaktır. Aksi takdirde, AB’nin de yavaú
yavaú desteklemeye baúladı÷ı, NATO’nun etki alanını Karadeniz, Kafkaslar ve Büyük
Ortado÷u’ya geniúletme yaklaúımıyla son derece çeliúen bir durum ortaya çıkacaktır.
Ayrıca, AB’nin kendi analizlerine göre, enerji alanında Rusya’ya olan ba÷ımlılı÷ını azaltacak
bir alternatif ararken, Türkiye’yi bir köprü olarak kullanmak dıúında bir seçene÷i de
bulunmamaktadır.
Yaúlı Avrupa’ya yapaca÷ımız gençlik aúısından, kültürler, medeniyetler arası diyalog
ihtiyacına sa÷layaca÷ımız katkıdan, geniú pazar olanaklarımızdan söz etmiyorum bile.
Türkiye’nin geliúmiú ülkeler arasında yerini alabilmek için AB’ye ne kadar ihtiyacı varsa,
AB’nin de dünya sahnesindeki rolünü koruyabilmek için Türkiye’ye o kadar ihtiyacı var.
Kısa dönemde ise, Türkiye’nin, AB ile iliúkilerini, kriz çözen, çözüm inisiyatifini elinde tutan
bir tavırla sürdürmesi, kıúkırtmalara kapılmadan tam üyelik perspektifini kararlılıkla
koruması, etrafını saran ateú çemberinin ortasında aya÷ını yere sa÷lam basabilmek için
zorunlu gözükmektedir.
De÷erli üyeler,
Eldeki imkanların ve stratejilerin dikkatle gözden geçirilmesi gereken yeni bir döneme
giriyoruz. 2007’nin bugünden bilinen potansiyel sorunları karúısındaki duruúumuzun 2008 ve
sonrasında neler yaúayaca÷ımızı da belirleyece÷ine inanıyorum. Bu yüzden 2007 yılını politik
sa÷duyu, ekonomik disiplin ve istikrar içinde geçirmenin zorunlu oldu÷unun altını çizmek
istiyorum,
Bunun için seçimler zamanında yapılmalı, Cumhurbaúkanlı÷ı seçimleri uzlaúma içinde
gerçekleúmeli ve genel seçimlere ba÷lı olarak mali disiplinin zedelenmesine izin
verilmemelidir. Hükümet reform sürecine ara vermemeli, eksikleri hızla tamamlamalı, bu
reformların uygulanmasını ve tabana yayılmasını baúarmalıdır. Ülke yönetimine uyum
manzarasının egemen kılınması için tüm kesimler çaba sarf etmelidir.
Türkiye, geliúmiúli÷i, demokrasiye olan ba÷lılı÷ı, modern toplumsal de÷erleri kucaklayıúı ile
bölgenin di÷er ülkelerinden ayrıúabildi÷i ölçüde önüne koydu÷u hedefleri gerçekleútirebilecek
ve bu co÷rafyada daha etkili olarak örnek ülke olmayı baúarabilecektir.
Beni dinledi÷iniz için teúekkür ediyor. Hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum.
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