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UNUTULAN AB GÜNDEMİNE CAN SUYU:
AB ADAY ÜLKESİ TÜRKİYE’NİN
ŞANGHAY BEŞLİSİ TARTIŞMASI
Melih Özsöz, İKV Araştırma Müdürü
2013 yılına umutla başlamıştık; her sene olduğu gibi. Bu yıl Türkiye’nin AB serüveninde
yeni başlangıçların, canlanmanın yılı olsun istemiştik. Ne de olsa geçen yılın son altı ayı,
GKRY’nin AB Dönem Başkanlığı sebebiyle, sürecin tabir yerindeyse “dibe vurduğu” bir
dönem olmuştu. 1 Ocak 2013 itibariyle “dost” ülke İrlanda’nın AB Dönem Başkanlığını
devralması, ümitleri yeşertmişti. Aynı şekilde Sarkozy sonrası dönemde Fransa
Cumhurbaşkanı Hollande’den de umut veren sinyaller geliyordu. Dışişleri Bakanı Davutoğlu
ve AB Bakanı Egemen Bağış’ın Fransa ziyaretleri de umutları perçinledi. Tek başlığın
müzakerelere açılacağı müjdesi verildi. Dolayısıyla karamsar olmaya gerek yoktu;
Türkiye’nin AB süreci yine rayına girecek gibiydi.
Ama beklenen olmadı. 2013’ün ilk iki ayı göz açıp kaparcasına geçti. Fransa’dan gelen
sinyallerin frekansı azaldı; İrlanda Dönem Başkanlığı ilk iki ayında arzu edilen neticeleri
vermedi. Böylece Türkiye’nin son iki buçuk yıldır monotonlaşan ve unutulan AB gündemi,
yine iç siyasetin ve dış politikanın gölgesinde kaldı.
Kaldı mı?
Aslında kalmadı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Şubat ayının hemen başında Türkiye’ye
ve Avrupa’ya, ülkenin AB üyelik perspektifini hatırlattı: hem de kışkırtıcı bir hamle ile. Bir
anda gündem AB’ye odaklandı; hem Türkiye’de, hem AB’de. Köşe yazarları Başbakan’ın
ortaya attığı fikri sorgulamaya, araştırmaya ve yazmaya başladı. Kimileri fikri hiç
beğenmedi; “olur mu öyle şey” dedi. Kimileri ise çok sevdi; özellikle Türkiye’de ve
Avrupa’da Türkiye’nin AB üyeliğine karşı duranlar. Fikir o kadar kışkırtıcıydı ki, AB bile
açıklama yapmak zorunda kaldı: “iddialar spekülatif” dedi.
Kim ne derse desin; isteyen desteklesin, isteyen desteklemesin, isteyen spekülatif bulsun…
ama Başbakan’ın kışkırtıcı fikri, her iki tarafta da zihinlere “Türkiye’nin AB ile müzakere
eden bir ülke” olduğu gerçeğini bir tokat gibi hatırlattı. Unutulan AB gündemi, yepyeni bir
tartışma ile filizlendi. İşte tüm yönleriyle, AB üyelik müzakereleri sürecindeki Türkiye’nin
Şanghay Beşlisi tartışması.

“Bizi Şanghay Beşlisi içine alın, biz de AB'ye 'allahaısmarladık' diyelim”
Her şey bu cümle ile başladı. Bir televizyonun canlı yayınında gündeme ilişkin soruları
yanıtlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye AB sürecini unuttu mu?” şeklinde
soruya şu yanıtı verdi:
“Çok açık ve samimi söyleyeyim, bizim
aslında AB sürecini unutmak, kaybetmek
diye bir şey söz konusu değil (…) AB bizi
unutmak istiyor ama çekiniyor unutamıyor.
Hâlbuki bir açıklasa biz rahatlayacağız.
Oyalayacağına bizi, açıklasın biz de işimize
bakalım (…) böyle olumsuz bir şekilde
gidince siz de ister istemez 75 milyonun bir
başbakanı olarak başka arayışlar içerisine
de giriyorsunuz. Onun için geçenlerde Sayın
Putin’e onu söyledim, 'bizi Şanghay Beşlisi
içine alın' dedim. Alın bizi Şanghay Beşlisi
içine biz de AB'ye 'allahaısmarladık'
diyelim, ayrılalım oradan. Bu kadar
oyalamanın ne anlamı var?”
Klasikleşen bu soruya verilen, hiçte klasik olmayan bu kışkırtıcı cevap, yeni soruları getirdi;
tabi yepyeni bir tartışmanın da zeminini oluşturdu.
Yiğit Bulut: Şanghay Beşlisi'ne gelin denilse, Türkiye gider mi gerçekten?
Başbakan Erdoğan: Gideceğimizi söyledik. Gelin denilirse, geliriz dedik.
Yiğit Bulut: İkisi birbirine alternatif mi?
Başbakan Erdoğan: Şanghay Beşlisi daha iyi, çok daha güçlü.
Başbakan Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından siyasetin gündemi bir anda “AB mi, Şanghay
mı?” sorusuyla çalkalanmaya başlandı. Ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Meclis’ten seslendi Başbakan’a: “(…) Şanghay İşbirliği Örgütü’ne neden girmek
istiyoruz? AB’yi neden dışlıyoruz? 1071'den beri bizim hedefimiz Batı'ya doğrudur. Batı bir
coğrafya değildir; uygarlığın adıdır, ahlakın adıdır (…) Siz o çağdaş dünyadan kendinizi
koparmak istiyorsunuz. Hangi gerekçe ile? Kime danıştınız?” dedi1. Avrupa Komisyonu’nun
Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle'nin sözcüsü Peter Stano ise “Türkiye ile katılım
müzakereleri sürecindeyiz. Son olarak Aralık ayındaki AB Konseyi kararlarında bu durum teyit
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edildi (…) Türkiye ve diğer aday ülkelerin AB üyelik hedefinden vazgeçerek başka arayışlara
girebileceği iddiası tamamıyla spekülatif (…) Diğer aday ve potansiyel aday ülkelerle olduğu
gibi AB'ye yakınlaştırmak için Türkiye ile de angajmana giriyoruz. Karşılıklı çıkarlara uygun
olması şartıyla istedikleri ekonomik ilişkileri seçmek onların tercihi” açıklamasında bulundu2.
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland ise, Başbakan Erdoğan’ın gündeme
getirdiği Şanghay İşbirliği Örgütü tartışmalarıyla ilgili “Bu Avrupa’dan uzaklaşma manasına
gelirse ben endişelenirim, AB de endişelenmeli” şeklinde konuştu3. Türkiye’nin AB rotasının
kaptanı Başmüzakereci Egemen Bağış ise, “(…) Türkiye’nin farklı ittifaklarla ve uluslararası
kuruluşlarla ilişkilerini birbirinin alternatifi veya yedeği olarak görmek yanlıştır” dedi ve
ekledi: “(…)Türkiye’yi sabır ve tahammül testine maruz bırakan Avrupa Birliği, şunu bilmelidir
ki kendisi de Türkiye’nin üyeliği konusunda bir samimiyet testiyle karşı karşıyadır”4. Çin
Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü ise, Başbakan’ın teklifine yeşil ışık yaktı. Yapılan açıklamada
“Şanghay İşbirliği Örgütü, açılım ilkesi gözetir ve gözlemci ülkeler ve aralarında Türkiye'nin de
olduğu diyalog ortağı ülkelerle ortaklık ilişkilerine değer verir. Şanghay İşbirliği Örgütü,
mevcut durum itibariyle somut işbirliği tedbirlerinin kararlaştırılması için çalışıyor” denildi5.
Başbakan’ın teklifine ABD’den ilk yorum da, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. ABD Dışişleri
Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland basın toplantısında değerlendirdi, Başbakan’ın sözlerini:
“(…) Açıkçası, Türkiye'nin aynı zamanda bir NATO üyesi olduğu göz önüne alındığında, bu
ilginç olur. Ne olacağını göreceğiz''6.

Hiç şüphesiz Başbakan’ın Şanghay Beşlisi çıkışı farklı coğrafyalardaki siyasetçiler kadar,
gazetecileri ve köşe yazarlarını da hareketlendirdi. Hürriyet gazetesinden Yılmaz Özdil,
“Şanghay Beşlisi” başlıklı yazısını “(…) Girdik girdik, giremedik, sıkmayın canınızı. Destede bir
de sinek ikilimiz var… Hatırlarsınız, sayın başbakanımız, ABD Başkanı’na “AB olmazsa bizi
Nafta’ya alın” demişti, ABD Başkanı da “yes” demişti” hatırlatması ile bitiriyor7. Milliyet’ten
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Kadri Gürsel’in
’in Başbakan’ın teklifini ele aldığı
aldığı makalesinin başlığı da bir hayli ilginç: “Hep
“
8
Batı’ya gidin, Şanghay’a varırsınız”
varırsınız . Ve Ferdinando Riccardi: Agence Europe’un
Europe
Türkiye’nin
AB üyeliğine şüpheci yaklaşımı ile tanınan başyazarı.
başyazarı. Belki de meslek hayatının en “zevkli”
yazılarından birini yazıyor 1 Şubat 2013 tarihli köşesinde ve Başbakan’ın Şanghay Beşlisi
önerisini: “(…) amma büyük rahatlama (relief)! Sadece AB için değil, ikiyüzlülüğün sonu,
açıklık ve sağduyu için. Sonunda iki taraf içinde, ilişkilerindeki zorluklara yönelik tutarlı çözüm
önerilerini müzakere etmek mümkün olacak.”
olacak.” şeklinde değerlendiriyordu. Riccardi’nin
köşesindeki en ilginç tespitlerden biri de şu: “(…) AB hiç kuşkusuz Ankara’nın tercihini dikkate
alacak ve sürmekte
rmekte olan yapay üyelik müzakereleri komedisine bir son verecek”
verecek 9.
Siyaseti ve medyayı bir anda heyecanlandıran Başbakan’ın Şanghay Beşlisi çıkışı, hiç şüphesiz
sosyal medyanın da ilgisini çekti. İşte Türkiye’den Şanghay Beşlisi’ne ilişkin bazı tweetler:
@HasipKaplan: Şanghay beşlisine Türkiye katılır mı?
katılırsa "Şanghay şeşlisi" oluşur, sonuçta şeş-beş
şeş
olmak
var;kriz sonrası stratejik bir değişiklik!
@OsmanKoruturk: Dış politikada "vizyon" yalpalıyor.
Brüksel kalmadı Şanghay verelim! Irak
I
darmadağın!
Suriye'de Patriot'lara kaldık! Kaybedenler kulübü.
kulübü
@CemToker: Şanghay
ghay Beşlisi denilen kuruluş
"Diktatörlükler İşbirliği Teşkilatı"ndan başka bir şey
değildir. Üye ve gözlemci ülkelerine bakmanız yeterli.
@OFarukLogoglu: AKP maceraları: Şengen değil, Şamgen; biz kendimize yeteriz; Kopenhag
değil, AKP kriterleri; AB değil, Şanghay İşbirliği Örgütü. Bakalım daha neler diyecekler?
@OzdemSanberk: Şanghay Beşlisine bizi alın AB’yi unutalım mesajı Moskova’ya
Moskova’ yönelikse,
Ruslar er veya geç bizden bir şeyler bekleyecek.
bekleyecek
@isbecer: Türkiye'yi
kiye'yi Şanghay 5'lisine alacaklarmış, hâlbuki bizden sadece okeye dördüncü
olur. Şanghay'a altıncı olmaz.
@Kaplanseren: Bence Şanghay Beşlisi'ne ülke olarak sırf adı güzel diye girmeliyiz. Maşallah
yaylı grubu gibi. Şanghay Beşlisi...
@ahamitbilici: Şaka maka derken Şanghay Beşlisi'ne katılacağız galiba!
@Sekban_iCemil: Egemen Bağış Şanghay Beşlisi’nden sorumlu devlet bakanı mı olacak
yakında?
8

Milliyet, 31 ocak 2013, http://dunya.milliyet.com.tr/hep-bati-ya-gidin-sanghay-ahttp://dunya.milliyet.com.tr/hep
varirsiniz/dunya/dunyayazardetay/31.01.2013/1662592/default.htm
9
Agence Europe, 1 Şubat 2013, http://www.agenceurope.com/

Peki ama nedir bu Şanghay Beşlisi?
Peki ama siyasette, basında ve kamuoylarında bu denli tartışma kopartan Şanghay Beşlisi
nedir?
Asıl adı Şanghay İşbirliği Örgütü (Shanghai Cooperation Organization) olan birlik, adını
örgütün ilk toplandığı yerden, Şanghay’dan almaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya,
Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın 1996'da yılında oluşturdukları yapılanma, “Şanghay
Beşlisi” olarak anılmaktadır. Aslında örgüt, altı üyeden oluşmaktadır: 2001 yılında
Özbekistan'ın katılımıyla üye sayısını altıya çıkartmıştır. Şanghay İşbirliği Örgütü'nün ortaya
çıkmasında, Çin Halk Cumhuriyeti'nin girişimleri önemli rol oynamıştır. Sınır güvenliği, Batı ve
Orta Asya bölgelerinin gelişimi, büyüyen enerji ihtiyacı ve Soğuk Savaş sonrası stratejik
ortam, Şanghay Beşlisi olarak anılan örgütlenmenin kurulmasında itici güç olmuştur.
Sınır güvenliği alanında Çin, sınır anlaşmazlıkları konusunda Sovyetler Birliği ile 1989 yılında
görüşmelere başlamıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılması üzerine de, sınır bölgelerinde istikrarı
sağlama amacıyla Orta Asya'da yeni kurulan cumhuriyetler ile diyaloglara devam edilmiştir.
Batı ve Orta Asya bölgelerinin gelişimi kapsamında ise, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Mao
Zedong'tan sonra iktidarı alan ve 1978 yılında Çin Komünist Partisi'nin başına geçen Deng
Xiaoping'in belirlediği reform ve dışa açılma ilkeleri doğrultusunda, 1978'ten itibaren ülkenin
doğu sahillerinde görülür bir gelişme kaydedilmiştir. Ancak Sincan Uygur Özerk Bölgesi, İç

Moğolistan, Tibet Özerk Bölgesi gibi batı bölgelerinde kayda değer bir gelişme elde
edilememiştir. Çin, Orta Asya ve Rusya ile karayolu, demiryolu bağlarını kurarak bölge
ticaretinin ve batı bölgelerinde ekonomik gelişiminin önünü açma çabasına girmiştir.
girmiştir Daha
sonra 2000 yılında Devlet Konseyi tarafından resmen onaylanan Batı Açılım Projesi,
Projesi bu
doğrultuda hazırlanmış ve Şanghay Beşlisi’nin kurulmasında önemli bir faktör olmuştur.
Şanghay Beşlisi’nin kurulmasında Çin’in hızlı
ekonomik büyümesi ve büyüyen enerji ihtiyacının rolü
büyüktür. Ekonomik büyüme ile birlikte Çin’in petrole
olan bağımlılığını artırmış; 1993 yılı itibariyle Çin
petrol ithal eden ülke konumuna gelmiştir. Basra
Körfezi bölgesine
gesine bağımlılığı azaltmak amacıyla
arayışlara giren Çin Halk Cumhuriyeti, özellikle Rusya
ve Kazakistan ile petrol boru hattı konusunda bir dizi
anlaşmaya imza atmıştır. Son olarak, Soğuk Savaşın
sona ermesinin ardından, ABD'nin
ABD
“süper güç” olarak
sahneye çıkması üzerine Çin, denge unsuru olarak
stratejik ortaklık arayışlarına girişmiştir. 1992'de "iyi
komşuluk" politikasıyla başlayan diyaloglar, Nisan
N
1996'da ilk Şanghay görüşmelerinde "Rus-Çin
"Rus
Stratejik
Ortaklığının" ilanıyla gelişmiştir. 1997'de Jiang
Zemin'in Moskova ziyareti sırasında ortak bir bildiri
yayınlayan iki ülke liderleri, "dünyada
"
çok
kutupluluğun desteklenmesi"" amacını taşıdıklarını
belirtmişlerdir.
İşte bu etkenlerden hareketle, 26 Nisan 1996'da Şanghay'da toplanan beş ülkenin (Çin
(
Halk
Cumhuriyeti, Rusya, Kazakistan,
Kazakistan Kırgızistan ve Tacikistan) Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin
Derinleştirilmesi Anlaşmasını (Treaty on Deepening Military Trust in Border Regions)
imzalamasıyla Şanghay Beşlisi kurulmuştur. Şanghay Beşlisi
Beşlisi yıllık görüşmeleri sırasıyla 1998
yılında Almatı'da (Kazakistan), 1999 yılında Bişkek'te (Kırgızistan), 2000 yılında ise
Duşanbe'de (Tacikistan) yapılmıştır. 2001 yılında ise görüşmeler Şanghay İşbirliği Örgütü’nün
kuruluşu ile sonuçlanmıştır. Aynı yıl Özbekistan'ın
'ın katılımıyla da, üye sayısı altıya çıkmıştır.
Haziran 2001’de Rusya’nın Saint-Petersburg
Saint Petersburg şehrinde gerçekleştirilen Zirve’de, örgütün
amaç, prensip, yapı ve işleyişini belirleyen
be
Şanghay İşbirliği Örgütü Beyannamesini
imzalanmıştır.
Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Kazakistan,
Kazakistan Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’ın
ekistan’ın yer aldığı altı
üyeden oluşan Şanghay İşbirliği Örgütü’ne, Afganistan, Hindistan, İran, Moğolistan ve
Pakistan “Gözlemci Ülke”” statüsüyle katılmaktadır. Beyaz Rusya, Sri Lanka ve Türkiye ise
örgütün “Diyalog Ortağı”” ülkeleridir (bkz.
(
Şekil 1).
[Şanghay İşbirliği Örgütü’nün resmi internet sitesi: http://www.sectsco.org].

Şekil 1: Şanghay İşbirliği Örgütü

Üye Ülkeler
Gözlemci Ülkeler
Diyalog Ortakları

“Tek kutuplu dünya kabul edilemez”:
Şanghay İşbirliği Örgütü ne kadar büyük?
Şanghay İşbirliği Örgütü’nün genişlemesiyle birlikte örgütün coğrafi kapsama alanı Doğu
Asya, Orta Asya, Batı Asya ve Güney Asya’ya açılmış ve Asya bölgesini kapsamlı bir şekilde
temsil etme özelliğini taşımıştır. Coğrafi
Coğraf yakınlığı olan örgüt üye ülkelerinin
in kapsadığı alan 30
milyon km²’den fazla olup Avrasya’nın yüzde 70’inden daha geniş bir bölge teşkil etmektedir.
Nüfusu 1,5 milyar olan bir coğrafyayı temsil eden örgüt, dünya nüfusunun neredeyse yüzde
20’sini oluşturmaktadır (bkz.
bkz. Tablo 1).
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Tablo 1: Şanghay İşbirliği Örgütü üyelerine ilişkin bazı rakamları
Yüzölçümü
(kilometrekare)

Çin Halk Cumhuriyeti

9,706,961

Rusya Federasyonu

17,075,400

Kazakistan
Kırgızistan
Tacikistan

2,724,900
199,900
143,100

Özbekistan
TOPLAM

447,400
30,297,661

Nüfusu

1,353,821,000
(2012)
143,300,000
(2012)
16,200,000
(2011)
5,550,239 (2010)
7,616,000 (2011)
29,559,100
(2012)
1,556,046,339

Gayrisafhi Yurtiçi Hasıla
(Nominal) (2011)

8.250 trilyon dolar
1.857 trilyon dolar
200.600 milyar dolar
5.920 milyar dolar
6.523 milyar dolar
51.979 milyar dolar
+ 10 trilyon dolar

Örgütte, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinden ikisi, yani Çin ve Rusya
yer almaktadır. Dünyada stratejik nükleer silaha sahip olan ülkelerin (ABD, İngiltere, Fransa,
Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore, İran) yarısı bu örgütte yer almaktadır. Örgüt
dünyanın en büyük ordusuna sahiptir. Zengin yeraltı ve yer üstü kaynaklarına, ileri düzeyde
teknolojiye ve nitelikli insan kaynağına sahip olmakla birlikte, özellikle enerji alanında
birbirini tamamlayıcı ilişkilere sahiptir. Örgüt üye ülkelerinin 2011 yılındaki GSYİH toplamı 10
trilyon dolardan fazla olup, toplam dünya ekonomisinin 1/7’sinii teşkil etmektedir. Aynı
zamanda, dünyanın en büyük pazarına sahip olduğu gibi, en büyük enerji üretim ülkesi ile
dünyanın en çok enerji tüketim ülkeleri Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleri arasında
bulunmaktadır. 2010 yılının rakamına göre Şanghay İşbirliği Örgütü üye ülkeleri arasında dış
ticaretin toplam hacmi 3 trilyon 176 milyar dolara ulaşmıştır. Çin’in Örgüt’ün beş üyesi
arasındaki ticaret hacmi 2001 yılındaki 12.22 milyar dolardan, 2012 yılında 84,7 milyar dolara
yükselmiştir. Çin-Rusya arasındaki ticaret hacmi, 2001 yılındaki 5.596 milyar dolar iken, 2010
yılında 59.34 milyar dolara yükselmiş ve Rusya’nın en büyük ticaret ortağı olmuştur. ÇinKazakistan ticaret hacmi 2001 yılındaki 1.29 milyar dolardan 2010 yılının 20.43 milyar dolara
yükselerek, 2009 yılından itibaren Kazakistan’ın en büyük ikinci ticaret ortağı olmuştur. Çin
aynı zamanda Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın ikinci büyük ticaret ortağı
durumundadır.
Şanghay İşbirliği Örgütü, Aralık 2004’te, Birleşmiş Milletler tarafından “Gözlemci Statüsü”ne
kabul edilmiştir. Nisan 2005 tarihinde ise Şanghay İşbirliği Örgütü, Rusya’nın önderliğinde
olan Bağımsız Devletler Topluluğu (Commonwealth of Independent States) ve Güneydoğu
Asya’daki on ülkeden oluşan ve ekonomik birlik olan ASEAN (Association of Southeast Asian
Nations) ile işbirliği ilişkilerini tesis etmiştir. Ayrıca örgüt, Rusya’nın girişimi ile oluşturulan

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (Collective Security Treaty Organization-CSTO) ile
bölgesel güvenlik işbirliği ilişkisi de tesis etmiştir. AB’de 2012 yılında Şanghay İşbirliği Örgütü
ile ilişkilerini geliştirme kararı almıştır.
Şanghay İşbirliği Örgütü, üyeleri arasında ekonomik işbirliği, güvenlik işbirliği ve kültürel
işbirliği öngörmektedir. Örgütün amacını özetlemek için ise tek cümle yeter: “Tek kutuplu
dünya kabul edilemez”. Dönemin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği
Örgütü'nün Ağustos 2007 Bişkek Zirvesi’nde “Tek kutuplu dünya kabul edilemez” diyerek bir
anlamda Birliğin misyonunu da belirlemiştir.
Türkiye’nin Şanghay Beşlisi serüveni:
Sekiz yıllık bir hikâye

Şanghay İşbirliği Örgütü, özellikle 2004 yılında, Birleşmiş Milletler tarafından “Gözlemci
Statüsü”ne kabul edildikten sonra, etki gücünü arttırdığı gibi çekim gücünü de yükseltmeye
başlamıştır. Beyaz Rusya, Sri Lanka ve Türkiye gibi ülkeler örgüte üye olma isteklerini dile
getirmiş; bu ülkelere “Diyalog Ortağı” ülkeler statüsü verilmiştir.

Aslında Şubat ayındaki canlı yayınında Başbakan Erdoğan’ın Şanghay Beşlisi’ne katılma
yönündeki çıkışı, ilk değildi. Ocak 2005 tarihinde Başbakan Erdoğan’ın Rusya ziyaretinde
Başbakan Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye olma isteğini, Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin’e iletmiştir10. Başkan Putin de bu isteği Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan
Nazarbayev ile paylaşmış, Kazakistan lideri Nazarbayev, Putin’in bu sözleri üzerine Türkiye’yi
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her zaman aralarında görmekten mutluluk duyacaklarını belirtmiştir11. Dışişleri Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül ise, Şubat 2005’te Çin’e yaptığı resmi ziyaret sırasında
Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye olma isteğini Çin Başbakanı Wen Jiabao’ya iletmiştir12.
Dışişleri Bakanı Gül, iki tarafın da uluslararası örgütlerde işbirliğini geliştirmeyi amaçladığını
belirterek, Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılmaya ilgi gösterdiğini ifade etmiştir.
Ancak, Türkiye’nin bu ilk müracaatı kabul edilmezken, aynı dönemde başvuran İran gözlemci
statüsüyle Şanghay İşbirliği Örgütü’ne kabul edilmişti. Temmuz 2005’te, Çin Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Liu Jianchao yaptığı basın toplantısında, Türkiye’nin neden Şanghay İşbirliği Örgütü
üyeliğine alınmadığı sorusuna Türkiye’nin başvurup başvurmadığı hakkında bilgisinin
olmadığını beyan etmiştir13. Türkiye 23 Mart 2011 tarihinde, Örgüt nezdinde “Diyalog Ortağı
Statüsü” kazanmak üzere başvuruda bulunmuştur14. Bu başvuru 14-15 Haziran 2011
tarihlerinde Örgüt’ün Devlet Başkanları Astana (Kazakistan) zirvesinde ele alınmış olmasına
rağmen usul sorunlarının henüz çözülmediği gerekçesi ile sonuç alınmamıştır. Kasım 2011
tarihinde, Rusya'nın Saint-Petersburg şehrinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi
öncesinde ise Rusya Dışişleri Bakanlığı, Şanghay İşbirliği Örgütü üye ülkelerinin Türkiye'ye
"Diyalog Ortağı" statüsünün verilmesinden yana olduğunu açıklamıştır15. Türkiye’nin
“Diyalog Ortağı” statüsü başvurusu 6-7 Haziran 2012 tarihlerinde Pekin’de düzenlenen
Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi’nde onaylanmıştır16.
Görüldüğü üzere Türkiye’nin Şanghay Beşlisi ile olan münasebeti yeni değil. Hatta Başbakan
Erdoğan’ın Şubat ayı başında yaptığı çıkışta ilk değil. Başbakan, Temmuz 2012 tarihinde
gerçekleştirdiği Rusya ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e şaka yollu da olsa
şöyle dediğini aktarıyor: “(…) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, ‘zaman zaman bize
takılıyorsun. AB’de ne işin var diyorsun. O zaman ben de şimdi size takılayım. Hadi gelin bizi
Şanghay Beşlisi’ne dâhil edin, biz de AB’yi gözden geçirelim’ şeklinde bir latife yaptım”17.
Hatta Başbakan Erdoğan Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirdiği Almanya ziyareti sonrasında,
Putin’e yaptığı espriye açıklık getiriyor: “(…) Bir noktada artık AB, Türkiye'yi kaybetme
noktasına gelebilir. Putin'e yaptığım espride de ben bunu ima ettim. Kamuoyu önünde de
anlatmıştım bunu. ‘Niye AB'ye giriyorsunuz’ diye bana takıldığında, ben de kendisine esprili
bir cevapla "Siz Şanghay Beşlisi'ne alın, biz de çıkalım" karşılığını vermiştim”18.
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Nitekim daha önceki çıkışlarında olduğu gibi, bu sefer de Başbakan Erdoğan sözlerine açıklık
getirdi; hem de 3-6 Şubat 2013 tarihlerinde Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya’yı
kapsayan Orta Avrupa turu öncesinde, havalimanında: “(…) Şanghay Beşlisi, AB ile alternatif
kuruluşlar değildir. Yani birine girdiğinde birini terk etme; terk edersin de ayrı konu. Biz şu
anda diyalog ortaklığı unvanını Şanghay Beşlisi’nde almış ülkeyiz (…) AB sürecinde kalmak
kalmamak olayında ben milletime ve size bir soru yöneltmek istiyorum. 50 yıl AB kapısında
bekletilen bir ülke sonunda bir karar vermek durumunda olmaz mı? Böyle 50 yıl, 40 yıl 30 yıl
bekleyen bir ülke yok. Böyle uygulamayı Türkiye'ye karşı yapıyorlar”19. Başbakan’ın açıklaması
bile AB’ye mesaj ile süslüydü: “(…) yakında Brüksel ziyaretimiz olacak. Orada açık açık
konuşacağız. Yapacaksanız yapın bu işi. Olacaksa olsun. Olmayacaksa onu da söyleyin”20.

Başbakan’ın açıklamasının hemen ardından Dışişleri Bakanlığı’ndan da açıklama geldi.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü’ne Diyalog Ortaklığı
hakkındaki bir soruya, “(…)ülkemizin anılan örgüt nezdindeki statüsü çok açık olarak tespit ve
tescil edilmiştir. Bu konudaki karar en üst düzeyde Devlet Başkanları seviyesinde alınmıştır
(…) ülkemizin Şanghay İşbirliği Örgütü ile ilişkisi AB veya NATO ile ilişkilerimize alternatif
olmadığı gibi, bu örgütlerle mevcut ilişkilerimiz Şanghay İşbirliği Örgütü ile işbirliğimiz önünde
engel değildir. Nitekim, AB 2012 yılında Şanghay İşbirliği Örgütü ile ilişkilerini geliştirme
kararı almış, Orta Asya Özel Temsilcisi'nin görev yönergesinde de bu hususa vurgu yapmıştır.
NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen de bu bağlamda bir soruya verdiği cevapta, bu
konuyla ilgili olarak hiç bir çelişki görmediğini belirtmiştir” şeklinde cevap verdi21.
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Latife mi, blöf mü, gerçek mi?
Başbakan’ın önceki Şanghay Beşlisi çıkışlarında mesajlar, latife-espri gibi kavramların arkasına
çekilerek veriliyordu. Ancak Erdoğan’ın son açıklamasına baktığımızda, şakanın artık bittiği,
işin daha fazla ciddiyet kazandığını görmek durumundayız. Başbakanın, AB’nin Türkiye’yi tam
üyeliğe kabul etmeyeceğine büyük ölçüde ikna olmuş bir tavır içinde konuşuyor olması,
bunun en önemli göstergesi. Başbakan diyor ki: “(…) ister istemez 75 milyonun bir başbakanı
olarak başka arayışlar içerisine de giriyorsunuz”. Ancak Başbakan uyarıyor: “(…) alternatif
hazırlamadan böyle bir adım atmak doğru değil”.
Başbakan’ın bu sözleriyle, Türkiye’nin dünyadaki yerini ve geleceğini nerede gördüğü
konusunda önemli ipuçları verdiği kesin. Ama acaba bu bir blöf mü, yoksa samimi bir
açıklama mı? Yoksa Başbakan Erdoğan, bir yanda Avrupa’ya mesaj verirken, diğer yanda
Doğu’ya göz mü kırpıyor? Veya bunların hepsi sadece bir latifeden mi ibaret? İşte Türkiye’de
tükenen AB heyecanına can suyu katan tartışma da, bu sorular etrafında şekilleniyor.

Hiç şüphesiz Başbakan’ın Şanghay Beşlisi çıkışını, AB’nin Türkiye’ye dönük olumsuz ve isteksiz
tutumu karşısında bir pazarlık kartı olarak görenlerin sayısı oldukça fazla. Bilindiği üzere
Türkiye-AB üyelik müzakereleri son iki buçuk yıldır ciddi bir tıkanma yaşıyor. Haziran 2006
tarihinde açılan ve geçici olarak müzakerelere kapatılan ilk başlığın ardından, sadece 12
başlık müzakerelere açılabildi. Türkiye 2007’nin ilk yarısında, Almanya’nın AB Dönem
Başkanlığı sırasında müzakerelere açtığı 3 başlığın ardından, her dönem başkanlığında bir
eksik başlık açar konuma geldi. Sonuç: 2008’de toplam 4; 2009’da toplam 2 ve 2010 yılında
toplam 1 başlık ile bugünlere gelindi. Türkiye-AB üyelik müzakereleri sürecinde son başlığın
açıldığı AB Dönem Başkanlığı’nın üzerinde, tam 5 Dönem Başkanlığı, yani 2,5 yıl geçti.
Türkiye, teknik süreçteki aksamalar kadar, Türk vatandaşlarına yönelik AB üye ülkeleri
tarafından uygulanan vize sorunu, Gümrük Birliği, AB’nin üçüncü ülkeler ile imzaladığı
serbest ticaret anlaşmaları, geri kabul anlaşması gibi konulara ilişkin sorunlar ile mücadele
ediyor. Türk kamuoyunda, ülkenin AB üyeliğine olan destek yüzde 30’lara, kimi araştırmalara
göre ise yüzde 19’lara kadar geriledi.

Bu noktada, Ferdinando Riccardi’nin sürmekte olan “yapay üyelik müzakereleri komedisine
son verilmesi” fikrini hatırlatmadan geçemeyiz. Her ne kadar süreç durma noktasına gelmiş
olsa da taraflar, süreç devam ediyormuş gibi davranmayı sürdürüyor. Hatırlayın, Avrupa
Komisyonu, eskiden heyecan yaratan, 2012 Türkiye İlerleme Raporu’nu yine 2012 yılının
Ekim ayının ikinci haftası yayımladı. Raporda eleştirinin dozu bu sene biraz daha fazlaydı.
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Helene Flautre, “AB sürecinde herhangi
bir ilerleme yokken bu rapora ilerleme raporu demek kandırmaca” demişti. TBMM Anayasa
Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ise, ilerleme raporunu canlı yayında çöpe atmıştı.

İşte Başbakan’da tepkisini, Şanghay Beşlisi kartı ile masaya sürüyor. Ankara’nın ilerlemeyen
AB üyelik müzakereleri sürecine olan tavrı ve rahatsızlığı, bu şekilde vücut buluyor. İlgisiz
Avrupalı yöneticileri bir şekilde sarsmak, sürecin bu şekilde ilerleyemeyeceğini
hissettirmek. Nitekim mesaj hemen alınıyor ve AB’de tartışmaya bir anda katılıyor; çeşitli
kurumlardan üst düzey yetkililer, Başbakan’ın açıklamalarına yorum getiriyor.
Tabi Şanghay Beşlisi çıkışını, sadece taktiksel bir hesabın ötesinde görenlerde var. Başka bir
deyişle Şanghay Beşlisi ile ilgili açıklamaları, samimi bir irade beyanı olarak algılayanlar. Bakın
Şanghay Beşlisi çıkışı öncesinde Ocak 2013 ortasında Gaziantep Üniversitesi’nde yaptığı
konuşmada Başbakan Erdoğan neler söylüyor: “(…) Batı güçlü bir Türkiye istemiyor. Türkiye
güçlendikçe Batı ne yapacağını şaşırıyor. 36 milyar dolar ihracatı varken, Türkiye'nin şuanda
152 milyar dolar şuanda ihracatı var. Pastayı paylaşıyorsunuz. Bunu batı ister mi? İstemez
(…) Bugün doğu ve güneyimizdeki ülkelerle çok sıkı ilişkiler geliştirmenin neticelerini aslında
biz alıyoruz. 36 milyar dolardan aldığımız ihracat 2012 sonu itibariyle 152 milyar dolara
ulaştı. En büyük ihracat pazarımız durumundaki Avrupa'ya satışlarımız bölgede etkili olan kriz
sebebiyle eksilirken, başta Ortadoğu, Asya, Afrika olmak üzere yeni pazarlar sayesinde
ihracatta rekorlar kaydettik. Dün bizi bu ülkelerle bizi ilişki tesis ettiğimiz için itham edenler
bugün ortaya çıkan ihracat rakamları karşısında mahcubiyet içinde suskun kalıyorlar”22.
Malum canlı yayında da, Erdoğan’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’nü “daha iyi, çok daha güçlü”
olarak nitelendirmesi de önemli. Tabi bir de “(…) ortak değerlerimizin olduğu ülkelerle bir
arada olma şansını yakalarız” açıklaması da. İşte tüm bunlar birleştiğinde, ister istemez
akıllara Şanghay Beşlisi fikri, “samimi bir açıklama mı?” sorusunu getiriyor.
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Burada bitmez…
Şanghay Beşlisi tartışmasının burada bitmeyeceği açık. Hatta Başbakan Erdoğan’ın Brüksel
ziyaretinde konunun bolca gündeme geleceği de. Ancak bu polemiğin gösterdiği şu: Kim ne
derse desin; isteyen desteklesin, isteyen desteklemesin, isteyen spekülatif bulsun. İsteyen
blöf olarak algılasın, isteyen samimi bir irade beyanı… Ancak Başbakan’ın kışkırtıcı fikri, her iki
tarafta da zihinlere “Türkiye’nin AB ile müzakere eden bir ülke” olduğu gerçeğini bir tokat
gibi hatırlattı. Unutulan AB gündemi, yepyeni bir tartışma ile filizlendi. AB bir şekilde köşe
yazarlarının yazılarına, siyasetçilerin konuşmalarına, tartışmaların odağına yerleşti. Belki de
bu polemiğin Türkiye’nin AB serüvenine en fazla katkı sağlayan yanı bu oldu.
Bu tartışmalar hiç şüphesiz, elli yıla yaklaşan Türkiye-AB ilişkilerine yepyeni bir çeşni; ancak
bir yerde gerçeğin ve olması gerekenin malumu, kabulü: her ne olursa olsun, hiçbir alternatif
Türkiye’nin AB sürecinin yerini alamayacaktır. Tüm zorluklara rağmen Türkiye, AB üyeliği
ısrarından vazgeçmemelidir.

