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KÜRESEL GÜNDEM

veya stratejik manevranın da ev sahip-
liğini üstleniyor. 1963’ten bu yana her 
yıl şubat ayında gerçekleştirilen Münih 
Güvenlik Konferansı da tam olarak bu 
niteliklerde bir etkinlik. 

12-14 Şubat 2016 tarihlerinde ger-
çekleşen 52’nci Münih Güvenlik Konfe-
ransı, 450’den fazla üst düzey katılım-
cıya ev sahipliği yaptı. Bu yıl yapılan 
konferans, çok sayıda devlet ve hükümet 
başkanı ile ilgili bakanların, uluslararası 
örgüt yetkililerinin, düşünce kuruluşu ve 

Uluslararası siyasete yön veren 
liderler, bir yandan Davos’ta kar 
manzarasına karşı sıcak çikola-

talarını yudumlarken, Antalya’da golf 
sahasına karşı dış politikaya yön verir-
ken veya düşünce kuruluşlarının orga-
nize ettiği forumlarda akademik tatmin 
peşindeki onlarca dinleyici karşısında 
gelecek paradigmalarına ilişkin gizemli 
ipuçlarını paylaşırken bu göreceli gay-
riresmi atmosferler, adı konulmamış 
pek çok ikili ve çok taraflı anlaşmanın 
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Her yıl gerçekleştirilen çok sayıda uluslararası etkinlik, bizlere 
o yıl içerisinde dünya liderlerinin nasıl bir politika izlemeyi 
öngördüğünü, küresel sistemin önümüzdeki günlerde ne tür 
krizlere gebe olduğunu ve hangi büyük çaplı anlaşmazlıklarda 
yavaş yavaş sonuç aranmaya başlandığını görme fırsatı sunuyor. 
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sizlikleri ve en önemlisi de Suriye’nin 
geleceği ve göçmen krizi oldu. Konu-
su küresel ısınma da olsa, dördüncü 
sanayi devrimi de olsa, her oturumda 
göçmen krizi mutlaka gündeme geldi. 
Konu, özellikle Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun panelistler arasında 
yer aldığı göç konulu oturumda da 
detaylı şekilde ele alındı. Oturumda 
bütün panelistlerin, Türkiye’nin göç-
men krizine ilişkin yürüttüğü öncü tu-
tumdan övgüyle bahsettiğini söylemek 
mümkün. Bununla birlikte, Dışişleri 
Bakanı Çavuşoğlu, yakın gelecekte ha-
yata geçirilmesi öngörülen geri kabul 
sistemine yönelik çalışmaların devam 
ettiğinin de ipucunu verdi. 

Kutuplardan gelen Retro 
Hava Dalgası: ABD ve Rusya 

Küresel sistemin geçirdiği bütün de-
ğişimlerde ve çok kutuplu yapının yöne-
tişimde artık temel norm haline gelmiş 
olmasına rağmen Münih Konferansı’nda 
iki kesimin konuşmaları sosyal medyada 
büyük yankı buldu: ABD Dışişleri Bakanı 
John Kerry ile ABD’li Senatör John McCa-
in ve Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev 
ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. 
Bu iki kesimin konuşmalarının ön plana 
çıkarılması ve Soğuk Savaş günlerine 
yapılan göndermeler konferansa büyük 
ölçüde magazinsel bir hava katsa da alt 
metinde önemli vurgular var.

Aslında konferansta Soğuk Savaş 
tabirini ilk kullanan Rusya Başbakanı 
Medvedev oldu. Soğuk Savaş yıllarının 
üzerinden çokça zaman geçmiş olmasına 
rağmen Medvedev, uluslararası barış 
ve güvenliğe ilişkin gelinen noktanın, 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 
Münih Güvenlik Konferansı’nda konuş-
masını gerçekleştirdiği 2007 yılından 
daha kötü durumda olunduğunu belirtti. 
Medvedev ayrıca transatlantik güven-
lik yapısı, küresel istikrar, Rusya ve AB 
arasında silahsızlanmaya yönelik ortak 
tutum, işbirliği ve bunlarla bağlantılı 
her alanda geriye gidiş olduğunu öne 
sürdü. ABD Dışişleri Bakanı Kerry, karşı 
karşıya olunan bütün bu küresel krizleri 

kabul etmesine hatta tarihte daha önce 
hiç bu kadar eş zamanlı birden fazla kriz 
noktası bulunmadığını belirtmesine rağ-
men, optimist bir tutum sergileyebilmek 
adına elinden geleni yaptı. Nihayetinde, 
konuşmaların sonunda, iki liderin de 
sözleri aynı noktaya çıktı. İki konuşmada 
da karşı karşıya olunan krizlerin çözü-
münde AB’nin her zamankinden daha 
önemli bir aktör olduğuna ve ulusla-
rarası güvenliğin sağlanabilmesi için 
AB’nin kilit öneme sahip olduğuna vurgu 
yapıldı.  

Tünelin Ucunda 
Hiç mi Işık Yok?

Küresel sistemde oldukça karanlık 
bir dönemden geçildiğine yönelik konfe-
ransın bütün katılımcılarının kolaylıkla 
uzlaşmaya vardığı bir iklimde, Ulusla-
rarası Ceza Mahkemesi Savcısı Fatou 
Bensouda şu zor soruyu sordu: “Geniş 
kitleleri etkileyen bu şiddet felaketine 
karşı insan güvenliğinin sağlanabilmesi 
için ne yapılabilir?”

Bensouda öncelikle bu zorlu görevi 
uluslararası topluma biçti. Konuşma-
sında, devletlerin yetersiz kaldığı kriz 
durumlarında, uluslararası toplumun, 
siyasi hesaplardan ve kısıtlamalardan 
bağımsız, kolektif ve uluslararası huku-
ka dayanan önlemler alması gerektiğini 
ifade etti. Bensouda, hesap verebilirli-
ğin ve adaletin, insanların güvenliğinin 
sağlanmasında asli ölçüt olduğunun da 
altını çizdi.  

Benzer bir vurgu, Uluslararası Af 
Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty’nin 
konuşmasının da önemli bir parçasıydı. 
Shetty, bugün karşı karşıya olduğumuz 
küresel krizlerin pek çoğunun aslında 
öngörülebilir krizler olduğunu belirtti. 
Sistematik ve geniş çaplı insan hakla-
rı ihlallerinin engellenmesine yönelik 
ulusal, bölgesel ve uluslararası adımlar 
atılmış olsaydı, bu krizlerin küresel bo-
yutlara ulaşmadan önlenmiş olabilece-
ğini söyleyen Shetty, güvenlik ve insan 
hakları arasında bir seçim yapılamaya-
cağını ve güvenlik için insan haklarının 
temel unsur olduğunu vurguladı. ■ 

sivil toplum yöneticilerinin ve iş dünyası 
temsilcilerinin konuşmalarına ve panel 
oturumlarına sahne oldu. IŞİD terörü, 
Suriye’de devam eden kriz ve mülteci 
sorunu ile birlikte hâlihazırda küresel 
yönetişimin temel öğesi niteliğindeki 
NATO ve AB gibi yapıların geleceği, son 
Münih Güvenlik Konferansı’nın popüler 
konu başlıkları oldu. 

Öte yandan geçtiğimiz günlerde 
Davos Zirvesi’nde de karşılaştığımız, 
21’inci yüzyılda iletişim teknolojilerinin 
kullanılırlığına ve geldiği noktaya ilişkin 
dikkat çekici bir detay, Münih Güvenlik 
Konferansı’nda da öne çıktı: “Erişile-
bilirlik”. Konferans boyunca bir odada 
Uluslararası Suriye Destek Grubu, Suri-
ye’ye ilişkin son bildirilerini hazırlarken, 
koridorlarda iki savunma bakanı yeni 
silah anlaşmalarını gözden geçirirken; 
İstanbul’da bir üniversite öğrencisi spor 
salonunda bir yandan koşu bandında 
koşarken akıllı telefonunun internet ta-
rayıcısı aracılığıyla konferans oturumla-
rını izleme fırsatı buldu. Bilgiye erişimin 
küresel boyutta geldiği bu son noktada, 
Münih Konferansı gibi pek çok etkinli-
ğin artık zaman, mekan ve mali kaynak 
yetersizliği olmadan, internete erişimin 
olduğu her noktadan takip edilebildiği 
görülüyor. 

Bir yandan erişilebilirlik ve fikir 
üretim süreçlerinde katılımcılık, ta-
rihin hiçbir döneminde görülmedi-
ği kadar üst bir noktaya gelmişse de 
eş zamanlı olarak çok büyük küre-
sel krizler ve uluslararası güvenlik 
sorunları çözümsüz kalmaya devam 
ediyor. Tarih boyunca Münih Güvenlik 
Konferansları’nın ana gündeminde, 
transatlantik ilişkiler, NATO ve güncel 
güvenlik sorunları büyük yer bulmuş-
tu. 12-14 Şubat tarihlerinde gerçek-
leşen toplantılar da bu temalardan 
oldukça etkilendi. Günlerce devam 
eden sayısız oturumda dünya lider-
leri ve kanaat önderleri tarafından 
en fazla çözüm aranan sorunlar, IŞİD 
ve küresel terörle mücadele, NATO 
ve AB’nin, güncel küresel tehditlerle 
mücadelede kapasitelerindeki yeter-


