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Birbirinden de¤erli k›ymetli misafirlerimize hofl geldiniz diyorum. Uzak-

tan geldikleri için iki misafirimizi özellikle belirtmek istiyorum. Bir tanesi

‹çiflleri Bakanl›¤› Eski Genel Sekreterimiz, flu anda Tekirda¤ Valimiz olan Ay-

d›n Nezih Do¤an Bey. Bir di¤eri de uzun y›llar kapal› kalan, fakat gelifltirilme-

ye çal›fl›lan, daha da ileri götürülmeye çal›fl›lan ikili iliflkiler neticesinde tek-

rar aç›lan Irak’›n ‹stanbul Baflkonsoloslu¤u’na atanan ‹stanbul Baflkonsolosu

Salah Abdulsalam Beyefendi aram›zdad›r. Özellikle bu iki misafirimize kat›-

l›mlar›ndan ötürü, bütün kat›l›mc›lar›m›z›n flahs›nda teflekkür ediyorum.

Tabii kifli olarak benim enerji ile ilgili herhangi bir uzmanl›¤›m yok, fakat

enerji ba¤lam›nda stratejinin önemi ve TASAM’la ilgili birkaç kelime size arz

etmeye çal›flaca¤›m. Aç›l›fl konuflmalar› ile çok fazla vaktinizi almamak ve

akademik bölüme daha fazla zaman kalmas› aç›s›ndan da çok k›sa tutmaya

gayret edece¤im.

Bat› dünyas›n›, özellikle Bat› Avrupa ve Amerika merkezli al›rsak, bugün-

kü dünyadaki teknolojik üstünlü¤ünün belirli bir stratejik vizyona ve stratejik

planlamaya ba¤l› oldu¤unu biliyoruz. Hatta stratejik vizyonun mu teknolojiye,

teknolojinin mi stratejik vizyona ba¤l› oldu¤u birbirinin içine geçmifl iki kav-

ram olarak önümüzde durmaktad›r. Bizim özellikle geliflmekte olan ülkeler

listesindeki yerimize göre en büyük eksikli¤imiz stratejik vizyonda olan eksik-

li¤imizdir.

Bat› dünyas›n›n bugünkü teknolojik üstünlü¤ünün stratejik vizyona ve

stratejik planlamaya ba¤l› oldu¤unu görüyoruz. Geliflmekte olan ülkelerin ve

bizim en önemli eksikli¤imiz stratejik vizyon ve planlama oluflturma konusun-

daki eksikli¤imizdir. Böyle bir eksikli¤in oluflmas›nda hem siyasetçiler ile bü-

rokrasimiz hem de halk›m›z›n sorumlulu¤u vard›r. 

Bu eksikli¤in giderilmesi için TASAM yaklafl›k 3,5 y›ld›r faaliyet gösteri-

yor. Milli menfaatlerimize ve devletimize faydal› olabilecek konularda çal›fl-

maya gayret ediyoruz. Siyasetçilerimiz ve bürokratlar›m›z›n büyük paralarla

gerçeklefltirilen altyap› yat›r›mlar›n› büyük bir gururla halk›m›za ve kamuoyu-

na anlatt›klar›n› görüyorum. Elbette ki bu altyap› yat›r›mlar› halk›m›z›n ihti-

yaçlar› aç›s›nda son derece hayatidir. Ama konu stratejik vizyon ve planlama

oluflturma ifline gelince çok say›da eksikliklerle ve bürokratik engellerle kar-

fl›lafl›yoruz.
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Yar›na dair bir öngörüde bulundu¤unuz zaman bu öngörü komplo teorisi

olarak adland›r›l›yor. Bu, ço¤u zaman cahilce, bazen de bilinçli olarak bu fle-

kilde bast›r›l›yor. Bat› ülkelerinin araflt›rmac›lar› ise 20–50 y›ll›k öngörü aç›k-

lamalar› yapt›klar›nda ise bu çal›flmalar ve aç›klamalar stratejik vizyon ad› al-

t›nda en bafl köfleye konuyor. 

Dolay›s›yla bizim stratejik bir vizyona ve elimizde ne gibi de¤erlerin oldu-

¤una dair ciddi bir envantere ihtiyac›m›z var. Ben burada iki örnek vermek is-

tiyorum. Bu örneklerden ilki, Körfez Savafl› s›ras›nda Pentagon, CIA ve di¤er

uluslararas› çal›flmalar yapan kurumlar taraf›ndan haz›rlanm›fl ve ABD Baflka-

n› Bush’a sunulmufl olan metindir. Bu metin yar›m sayfal›k stratejik plan met-

nidir. On binlerce çal›flan ve onca kurumsal giderden sonra oluflan bu yar›m

sayfal›k metinin maddi de¤erinin, yani kaç milyon ya da milyar dolarl›k bir

harcaman›n ürünü oldu¤unu tahmin edemeyiz. O yar›m sayfal›k metin on bin-

lerce uzman›n çal›flmas› ve yüz binlerce istihbarat›n özümsenmesi, de¤erlen-

dirilmesi ve elenmesi neticesinde ortaya ç›km›flt›r. 

Sizlerle paylaflmak istedi¤im ikinci örnek ise Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun

son sadrazamlar›ndan Mahmut fievket Pafla’n›n hat›rat›ndan bir al›nt›d›r. Ken-

disi hat›rat›nda diyor ki, “Basra vilayetine ba¤l› küçük bir yer olan Kuveyt için

‹ngilizlerle kötü olmaya gerek yok çünkü buras› küçük bir yerdir.” Fakat ken-

disi Kuveyt topraklar›n›n alt›nda neler yat›yor oldu¤unu bilseydi, herhalde

olay› çok farkl› de¤erlendirirdi ve hat›rat›na çok farkl› fleyler yazard›. 

Bu iki örnek gösteriyor ki, elimizdeki donan›m›n ve birikimin stratejik en-

vanterini ç›karmam›z gerekiyor. Bunun bilincinde olan TASAM, bugüne ka-

dar alternatif enerji kaynaklar›yla ilgili birçok çal›flma yapt› ve çok say›da ra-

por yay›nlam›flt›r. Bunlardan bir tanesi hidrojen enerjisi ile ilgiliydi. Yaklafl›k

iki y›l önce Kadir Has Üniversitesi ile birlikte bu konuyu bir konferans düzen-

leyerek kamuoyunun gündemine tafl›d›k. Konu medyam›zda genifl yer buldu.

Akabinde birçok etkinlik düzenlendi.  

Temiz Enerji Enstitüsü Müdürü olan Prof. Dr. Nejat Veziro¤lu Bey yakla-

fl›k 11–12 y›l önce ‹stanbul’da hidrojen enerjisi ile ilgili bir merkezin aç›lma-

s›n› talep etmifl ve kendi a¤›rl›¤›n› kullanarak UNIDO’ya bu talebini kabul et-

tirmifltir. Fakat bürokrasimizin ve siyasetçilerimizin bu projeye onay vermele-

ri tam 12 y›l sürmüfltür. Ve nihayet 2003 y›l›nda proje onaylanm›fl ve söz ko-

nusu merkezin ‹stanbul’da kurulmas›na izin verilmifltir. Prof. Dr. Nejat Vezi-

ro¤lu Bey daha 1974 y›l›nda bu konuyu gündeme getirdi¤inde Türk yetkilile-

ri taraf›ndan ciddiye al›nmam›flt›r. Japon yetkililer ise bu konuyu ciddiye al-

m›fl ve kendisini 1975’te Tokyo’ya davet etmifllerdir. Hidrojen enerjisi konu-

sunda Japonya’n›n 1975’ten bu yana önemli bir mesafe kat etmifl oldu¤unu
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görüyoruz. TASAM olarak bizler, baflka bir alternatif enerji kayna¤› olan nük-

leer enerji konusunu yaklafl›k iki y›ld›r gündeme getiriyoruz. Bizzat kendim

bu konuda Ankara’daki yetkililerle en az›nda on görüflme yapt›m. Fakat bu k›fl

Ukrayna-Rusya aras›nda yaflanan do¤al gaz krizine kadar bu konu pek ilgi

görmedi. Bu kriz, süreci harekete geçirdi ve konuyla ilgili çal›flmalar ve tart›fl-

malar h›zland›. TASAM olarak bu sürece önemli bir katk› sa¤lam›fl oldu¤umu-

za inan›yorum. Nükleer enerji projesinin ve bu konudaki çal›flmalar›n baflar›y-

la sonuçland›r›lmas›nda siyasetçilerimize ve bürokrasimize baflar›lar diliyo-

rum.  

E¤er gerekli stratejik bilgiye ve birikime sahip de¤ilseniz, herhangi bir ko-

nuda masaya oturdu¤unuz zaman ald›¤›n›z fleyler ile verdi¤iniz fleyler çok

farkl› olabilir. 1990-1991’de bize ba¤l›l›klar›n› bildiren Kuzey Irak’taki lider-

lerden ald›klar›m›z› zannettiklerimiz fleyler ile 15 y›l sonra geldi¤imiz nokta-

da elimize geçen fleyler çok farkl›. Mahmut fievket Pafla’n›n 1910’lardaki ya-

n›lg›s› sonras›nda elimize geçen fleyler de çok farkl›. 

Dolay›s›yla çok yüksek bir stratejik vizyona sahip olmam›z gerekiyor. Gü-

nümüz dünyas›nda bilge yöneticilerin, bilge liderlerin ve bilge bürokratlar›n

yönetmedi¤i ülkelerin göreceli olarak bir kölelik mant›¤› içerisinde devam

edece¤i ortadad›r. Dolay›s›yla derin stratejik vizyon sahibi bilge yöneticilere

ihtiyac›m›z var. 

Kas›m 2005’te 1. Uluslararas› Türk-Afrika Kongresi’ni gerçeklefltirdik.

‹kincisini Aral›k ay›nda gerçeklefltirece¤iz. Konuyla ilgili oldu¤u için flunu be-

lirtmek istiyorum. Afrika’daki 53 ülkenin birço¤u sahip olduklar› enerji kay-

naklar› ve bu kaynaklar›n de¤eri konusunda bilgisizdirler. Dolay›s›yla Afrika

ülkelerinin masada verdikleri ile ald›klar› aras›nda da¤lar kadar fark vard›r.

Yani verdikleri konusunda haberleri yoktur, ald›klar›nda ise kand›r›lm›fllard›r.

Bu nedenle ki stratejik vizyon gelifltirme son derece önemli bir konudur. 

TASAM olarak 25–27 May›s tarihlerinde 1. Uluslararas› Türk-Asya Kon-

gresi’ni düzenleyece¤iz. Bu konuda D›fliflleri Bakanl›¤›m›z, T‹KA, Asya ülke-

lerindeki diplomatik misyonlar›m›z ve ülkemizdeki Asya ülkeleri diplomatik

temsilcilikleri ile s›k› iflbirli¤i içinde çal›flmalar›m›z› yürütüyoruz. Önemli As-

ya ülkelerinden 80 uzman ve akademisyenin kat›laca¤› kongrede, bu ülkelerin

iktisadi, siyasi ve sosyal durumlar› ile Türkiye’nin bu ülkelerle olan iliflkileri-

nin gelece¤i tart›fl›lacakt›r. Topkap› Eresin Hotel’de düzenlenecek olan bu

kongreye hepinizi davet ediyoruz. 

Bu kongre ile amac›m›z – AB’ye girelim veya girmeyelim – Asya co¤raf-

yas›nda Türkiye’nin elini güçlendirmektir. fiimdiye kadar Asya ile ilgili yap›l-

m›fl olan çal›flmalar genelde k›tadaki befl Türki devlet ile s›n›rl› kalm›flt›r. Oy-
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sa bu k›tada Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan, Japonya, Malezya, Endonezya

gibi son derece önemli ülkeler vard›r. Ayr›ca sosyolojik olarak, Asya’n›n önle-

nemez bir yükselifliyle karfl› karfl›yay›z. 

Yak›n bir tarihte Almanya Savunma Bakanl›¤›, Almanya’n›n önde gelen

bir araflt›rma merkeziyle birlikte “Asya-Pasifik ve Avrupa-Atlantik Güvenli¤i”

konulu bir kongre düzenledi. Bu kongreye flahs›m› ve TASAM’› temsilen

Prof. Dr. Hasret Çomak hocam›z kat›ld›. Kendisinin bana aktard›¤›na göre

dört gün süren kongre boyunca tek konuflulan konu Çin olmufltur. 

Bat›l› devletler Asya’y› ve özellikle Çin’i yak›n takibe al›rken, biz Türki-

ye olarak, Çin mallar›n›n ülkemize girifli ve bu mallar›n yerli imalat›m›za za-

rarlar› konusunda tart›flmaktan öteye gidemiyoruz ve sürekli Çin mallar›n›n ül-

kemize giriflinin engellenmesi konusuna yo¤unlafl›yoruz. Türkiye-Çin iliflkile-

rini sadece böyle bir s›¤l›kta ele alarak bu ülke ile iliflkilerimizi nas›l gelifltire-

biliriz? Elbette yerli sanayimizi korumak için önlemler al›nmas› gerekiyorsa

kanunlar çerçevesinde gerekli önlemler al›nacakt›r. Ama Asya’n›n bu büyüyen

devi ile iflbirli¤i yapmam›z gereken alanlarda iflbirli¤i iliflkileri gelifltirmemiz

ve bu konuda stratejiler üretmemiz gerekiyor. 

Dolay›s›yla heyecan ve husumetimize yenilmeden, birlik ve beraberlik

içinde, ülkemizin daha ayd›nl›k günlere ulaflmas› için çal›flmam›z gerekiyor.

Ayr›ca flunu belirtmek istiyorum ki, ülkemizde yaflan›lan son olaylar›n ard›n-

dan, ulusal güvenlik politikalar› konusunda baz› önemli yasal de¤ifliklikler ya-

p›ld›¤›n› ve önemli tedbirlerin al›nmaya baflland›¤›n› görüyoruz. Bu konuda il-

gili mercilere ve yetkililere teflekkür ediyoruz. 

Öyle bir dönemden geçiyoruz ki her türlü konuda haz›rl›klar yapmam›z ge-

rekiyor. Bu yap›lan haz›rl›klar›n hepsinin kamuoyu ile paylafl›lmas› gerekmi-

yor. Devlet gelene¤i gere¤i baz› haz›rl›klar›n ve çal›flmalar›n elbette gizli kal-

mas›nda yarar var. Ekonomik kriz dâhil her türlü konuda alternatif simülas-

yonlar›m›z ve politikalar›m›z olmas› gerekiyor. Herhangi bir konuda bir kriz-

le karfl›laflt›¤›m›z zaman e¤er önceden yap›lm›fl çal›flmalar›m›z ve haz›rl›klar›-

m›z yoksa bu krizler karfl›s›nda son derece zor durumda, daha ac› reçetelerle

daha büyük krizlere yelken aç›yoruz. Bu nedenle, stratejik anlamda her türlü

simülasyonlar›m›z›n ve haz›rl›klar›m›z›n tamam olmas› gerekiyor. 

“Enerji ve Kalk›nma” konulu bu sempozyumun organizasyonu, TASAM

aya¤›nda Genel Müdürümüz Atilla Sand›kl› beyefendi ve Bahçeflehir Üniver-

sitesi aya¤›nda emekli general Prof. Dr. Oktay Aln›ak hocam›z›n koordinasyo-

nu ile gerçekleflmifltir. Hepinizin huzurunda kendilerine teflekkür ediyorum.

Beni dinledi¤iniz için teflekkür ediyorum. Sa¤ olun, var olun.
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