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S

on yıllarda dünyada hızla yükseliş trendine giren ırkçı/faşist saldırılar, hız kesmeden
daha güçlü olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle Avrupa devletlerindeki bu ırkçı yükseliş, beraberinde toplumların kendi aralarındaki kardeşlik bağını da ciddi anlamda tehdit
etmektedir. Irkçılık konusunu farklı yönleriyle kapsamlı olarak dosya konusu yaptığımız bu
özel sayımızda, T.C. Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Yavuz Selim Kıran ile bir röportaj gerçekleştirdik. Kıran, dünyada artan ırkçılık ve bununla mücadele hakkında dergimize
çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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“Recep Tayyip Erdoğan ismi, bugün dünyadaki bütün hak ve
adalet arayışlarının vicdan merkezi olarak
‘Filistin Davası’nın da uluslararası arenada liderliğini
temsil etmektedir”
dan mı ibarettir?
Son dönemde maalesef ırkçılık,
yabancı düşmanlığı ve din temelli ırkçılık olarak nitelendirebileceğimiz İslam düşmanlığının, başta Avrupa ülkeleri olmak
üzere dünya genelinde artış
eğilimine girdiğini görmekteyiz.
Söz konusu eğilimler; demokrasi, insan hakları, çoğulculuk,
barış içinde bir arada yaşama
gibi Avrupa’nın benimsediği temel değerlerle taban tabana zıt,
hastalıklı akımlardır. Bu akımlar,
sadece Avrupa ülkelerinde yaşayan göçmen, Müslüman ve
azınlıkları olumsuz etkilemiyor.
Bu eğilimler ve bunları benimseyen grup ve çevrelerin ötekileştirici, ayrıştırıcı söylem ve eylemleri, Avrupa toplumlarının da
dokusunu zedeliyor. Toplumsal
uyuma da zarar veren bu tutum,
ciddi güvenlik sorunlarına da
yol açıyor.

n Son yıllarda özellikle Avrupa merkezli başlayan ırkçı
tutumların sizce nedenleri
nelerdir? Avrupa medeniyet
değerleri dedikleri kavram ile
bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? İleri medeniyet
kavramı sadece bir ütopya-

İç siyasi saiklerle hareket eden
aşırı sağcı ve popülist çevreler,
bu aşırıcı akımların uzun vadede vereceği zararları görmezden gelmektedir. Bu noktada, siyasetçilere ve medyaya önemli
roller düşmektedir. Aklıselim politikacıların ve medyanın, bu tür
çevrelerin söylemlerini törpüleyecek mesajlarla Avrupa kamuoylarını olumlu yönde etkileme
potansiyellerini daha fazla kullanmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu açıdan, Avrupa’da
ve dünyanın her yerinde, uzun
vadede sağduyunun bağnazlığa
galip geleceğini umuyoruz.

n Avrupa’daki İslamlaşma eğilimi ırkçı yaklaşımlar karşısında güçlenir mi, zayıflar mı?
İslam dini verdiği mesajlarla,
yüzyıllar boyunca sadece Av-

rupa’da değil dünya genelinde,
ırkçı yaklaşımlardan bağımsız
olarak insanların akıllarına ve
kalplerine sevgiyi ve kardeşliği
işlemiş; insanları kendine çekmiştir. Avrupa’da özellikle göç
akımları sonucunda Müslümanların sayısının arttığını görüyoruz. İslam ve Müslümanlar, Avrupa’ya yabancı değildir. Birçok
üst düzey Avrupalı siyasetçi de
bu yöndeki görüşlerini dile getirmiştir. Bizim dinimiz barış dinidir ve mesajları bütün insanlığı kuşatmaktadır.

n Avrupa’da yaşayan Türklerin
ırkçı saldırılara uğramaması
için Bakanlık olarak ne tür
çalışmalar yapıyorsunuz?
Bu konu bizim için fevkalade
önemli ve önceliklidir. Batı Avrupa ülkelerinin çoğunda Müslümanların büyük bölümünü
vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Dolayısıyla İslam karşıtlığı ve
bunun sebep olduğu saldırıların
ana hedeflerinden biri de bizim
insanlarımızdır.
Almanya başta olmak üzere bazı
Avrupa ülkelerinde Türk vatandaşlarına ve bunlara ait mülklere yönelik artış gösteren yabancı
düşmanlığı, ayrımcılık ve ırkçılık
saikli saldırıları endişeyle izliyoruz.
Bu meseleyi Avrupalı muhataplarımızla çeşitli düzeylerde yaptığımız tüm temaslarda gündeme getiriyoruz. Bu bağlamda,
söz konusu ülkelerin Türk toplumuna güven verecek gerekli
tedbirleri alması en büyük beklentimizdir.
Ayrıca, Avrupa ülkelerinde bulunan Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarımız, bulundukları ülke
makamları nezdinde konuyu
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duğu Balkanlarda yaşayan soydaşlarımızın refah ve huzurunu
gözeten yapıcı gayretlerimizin
sürdürülmesinin ulusal çıkarlarımız bakımından taşıdığı önemi göz önünde bulundurarak,
bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi
karşılıklı yarar temelinde geliştiriyoruz.
Öte yandan, Balkan ülkelerinin
günümüz siyasi yapılarına bakıldığında kırılganlıklarını koruduklarını görüyoruz. Özellikle
etnik temelli radikal eğilimler ve
ayrılıkçı söylem barındıran aşırı
milliyetçi oluşumlar ile organize
suç odakları dikkat çekiyor.

sürekli gündeme taşımakta ve
girişim konusu yapmaktadırlar.
Her bir olayı tek tek takip ediyoruz. Vatandaşlarımızla ve yerel
makamlarla her bir olay özelinde görüşüyoruz.
Avrupa’da artan ırkçılık, yabancı
ve İslam düşmanlığı tehdidine
karşı duyduğumuz hassasiyeti
ifade etmeme gerek yok. Yurt
dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik saldırılar 2012 yılı
Ocak ayından itibaren Bakanlığımızca elektronik bir veri tabanında derlenmeye başladı. Bu
veri tabanında toplanan bilgileri
ilgili kurumlarımızla paylaşıyoruz. Bakanlığımız Konsolosluk
Çağrı Merkezi, 2012 yılından bu
yana yurt dışında ırkçı/yabancı düşmanlığı saikli saldırılara
maruz kalan vatandaşlarımızın
kullanımına da açılmıştır. Böyle
bir saldırıya maruz kalan vatandaşlarımız 7/24 Bakanlığımız ile
temas kurma imkânına kavuşmuştur. Bu yönde bir ihbar alan
Konsolosluk Çağrı Merkezi, durumu ivedilikle ilgili temsilciliğimize iletiyor, ilgili temsilciliğimiz
de hemen mağdurla temas kuruyor ve gerekli desteği sağlıyor.
Tabii bu saldırıların failleri bulunup adalet önünde gereken cezayı alana kadar biz bunların ta-
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kipçisi olmaya devam ediyoruz.
Bu hususta vatandaşlarımıza
gerekli hukuki yönlendirmeleri
de yapıyoruz.
Muhataplarımızla ikili düzeyde
yapılan temasların yanı sıra, çok
taraflı platformlarda da yabancı
ve İslam düşmanlığı konusunu
gündeme getiriyor, bu konularda kararlar alınmasına çaba sarf
ediyoruz.
Bu alanda faaliyet gösteren
STK’ların çalışmalarını yakından
izliyoruz. Özellikle Avrupa ülkeleri kamuoyunda gerekli duyarlılığın oluşturulması için düzenledikleri etkinliklere destek
oluyoruz.

n Özellikle Balkanlar coğrafyasında, ırkçılığı körükleme
faaliyetleriyle ne elde edilmeye çalışılıyor? Sizce Balkanlar, bazılarının dediği gibi
patlamaya hazır bomba gibi
midir?
Balkanlar ile ülkemiz arasındaki ilişkileri; kökleri geçmişteki
ortak değerlerimize dayanan
komşuluk, dostluk ve bazılarıyla NATO’daki ittifak bağlarından
güç alan bir bütün olarak tanımlamak mümkündür. Tarihî ve
insani bağlarımızın kuvvetli ol-

Bu aşırı milliyetçi-ayrılıkçı etnik hareketler, bölge için yeni
istikrarsızlıklar oluşturma potansiyeli taşıyor. Bundan dolayı
Balkanlarda, suni ayrımlardan
kaçınılması gerektiğini savunuyor ve “kapsayıcılık” ile “bölgesel
sahiplenme” ilkelerini öne çıkartıyoruz.
Balkanlarda barış ve istikrarın
hüküm sürmesi, gerek bölgenin
ve Avrupa’nın gerek ülkemizin
yararınadır. Bu amacın aksine hizmet edecek faaliyetlerde
bulunmanın zararlı yansımaları

tüm bölgeyi olumsuz yönde etkileme riskine sahiptir.
Balkan ülkelerinin “Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme
perspektifi”, bölgede istikrar ve
reformların sürdürülmesi açısından önemli bir teşvik unsuru
olmayı sürdürmektedir. Biz de
Balkan ülkelerinin bu perspektifini başından itibaren destekliyoruz.
Bölgesel iş birliği platformları
bağlamında öncülük ettiğimiz
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci, ayrıca Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan ve Türkiye-Bosna
Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizmaları bu anlamda
öncü rolümüze örnektir.
Netice olarak, bizim Türkiye
olarak ortak ve zengin bir tarihî
ve kültürel bağlardan beslenen
Balkanlar coğrafyasıyla ilişkilerimizin temeli bellidir. Balkanların
çok kültürlü, çok etnili ve çok
dinli yapısının muhafazasını gözeterek barış ve istikrarın güvence altına alınmasını, ekonomik
gelişmişlik düzeyinin artırılması
için gayretlerimizi sürdürüyoruz.

n Irkçı değerleri kendi inançlarının bir parçası gibi gören
bir siyasi idareye sahip İsrail’in “ulus devlet” kavramıyla ilgili yasal düzenlemeleri
hakkında neler düşünüyorsunuz?
“Yahudi Ulus Devleti Yasası”, İsrail hükûmetinin taşıdığı ayrımcı zihniyetin bir yansımasıdır.
Mevcut İsrail hükûmeti tarafından iç politik saiklerle kabul
edildiği anlaşılan yasa, ülkedeki

Arap nüfusu yok sayıyor ve âdeta ırkçılığı teşvik ediyor.
Yasada, kendi kaderini tayin
hakkının yalnızca Yahudilere
yönelik bir hak olarak tanımlanması, evrensel değerlere de bütünüyle aykırıdır. Keza yasa dışılığı Birleşmiş Milletler tarafından
defaatle vurgulanmış olan işgal
altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimlerin teşvik edilmesi
de İsrail’in, iki devletli çözümü
istemediğini açıkça gösteriyor.
Nitekim bu sebeplerle bahsettiğiniz yasa, yalnızca Filistin’de
ve uluslararası toplum nezdinde
değil, İsrail içerisinde de tepkilere yol açmıştır.

n İkinci Dünya Savaşı’nda yaşanan acılardan ders almak
bir yana, daha büyük acıları
Filistinlilere karşı uygulayan
İsrail’in bu tutumu karşısında
bölge barışıyla ilgili endişelerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Ne yazık ki İsrail, Filistin halkının
tarihî ve meşru haklarını kabul
edip egemen ve bağımsız bir
Filistin Devleti ile barış içinde
bir arada yaşamak yerine işgal,
abluka ve yerleşimlerle, sindirme politikalarıyla Filistin halkına
boyun eğdirme çabasına yönelmiştir. 70 yıldır süregelen işgal
YERLİ DÜŞÜNCE
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ve zulüm karşısında Filistin halkının göstermiş olduğu direniş,
İsrail’in bu hedefinin başarıya
ulaşmasının mümkün olmadığını esasen tasdik ediyor. İsrail’in
ihtiyaç duyduğu güvenliği şiddet yoluyla sağlayamayacağının
bilincine varması ve bölgesel
barışı tehdit edici eylemlerine
son vermesi gerekiyor.
İsrail hükûmeti, mevcut yaklaşımını değiştirmediği takdirde bölgede barışın sağlanması
mümkün değildir. Orta Doğu’da
nihai barış ve istikrarın temel
unsuru, bağımsız ve 1967 sınırları dâhilinde bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıdır.

n İsrail’in katı ve Siyonist uygulamaları karşısında Türkiye’den başka dik duran İslam
ülkesi neredeyse yok gibi.
Türkiye’nin bu duruşu, Arap
dünyasında nasıl değerlendiriliyor?
Filistin davası, bizim dış politikamızın en önemli önceliklerinden biridir. Devlet Başkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
liderliğinde, dünyaya Filistin
davasının haklılığını ve meşruluğunu anlatmak için büyük
bir mücadele ortaya koyuyo-

ruz. Recep Tayyip Erdoğan ismi,
bugün dünyadaki bütün hak ve
adalet arayışlarının vicdan merkezi olarak “Filistin Davası”nın
da uluslararası arenada liderliğini temsil etmektedir. Dışişleri
Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu,
bu hassasiyetler doğrultusunda
yoğun gayretler sarf etmektedir.
Nitekim ABD yönetiminin, büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma ka-

rarı almasının ardından Sayın
Cumhurbaşkanımızın
çağrısı
üzerine 13 Aralık 2017 tarihinde
“Altıncı Olağanüstü İslam Zirvesi”ni ülkemizde topladık. Ardından konuyu BM gündemine
taşıdık. İslam İşbirliği Teşkilatı
Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla
ülkemiz ve Arap Grubu adına
Yemen’in BM Genel Kurul Başkanı’ndan talebine istinaden
yeniden toplanan BM Genel Kurulu’nun 10. Acil Özel Oturumu,
21 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirildi. Burada 128 ülkenin
desteğiyle kabul edilen karar,
Kudüs’ün statüsüne ilişkin tek
taraflı kararların hukuken yok
hükmünde olduğunu ilan etmiştir.
Filistinli kardeşlerimize yönelik
uluslararası alandaki girişimlerimiz bununla sınırlı kalmamıştır.
İsrail’in, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımasını
protesto etmek isteyen Filistinlilere yönelik katliamı sonucunda başta Gazze’de olmak
üzere Filistin genelinde yaşanan can kayıpları nedeniyle
Sayın Cumhurbaşkanımızın ev
sahipliğinde 18 Mayıs 2018’de
Yedinci Olağanüstü İslam Zir-
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vesi’ni tertipledik. Zirve sonunda
kabul edilen bildiride; ABD’nin,
Tel Aviv Büyükelçiliği’ni Kudüs’e
taşımasına ilişkin yasa dışı adımı bir kere daha reddedilmiştir.
Bildiriyle, İsrail’in meşru barışçı
protesto hakkını kullanan sivil
masum halka yönelik saldırganlığı kınanmış, BM ve diğer uluslararası örgütlere İsrail’in işlediği
suçlardan ötürü hesap vermesini sağlamak amacıyla bağımsız
ve şeffaf biçimde soruşturma
yapmaları çağrısında bulunulmuştur.
İslam Zirvesi’nin ardından Filistin’de yaşanan katliamı yeniden BM gündemine taşıdık. BM
Genel Sekreteri’ne, Filistinlilerin
güvenlik, korunma ve refahının
sağlanması için uluslararası koruma mekanizması dâhil önerilerde bulunma çağrısı yapan tasarıyı 13 Haziran 2018 tarihli BM
Genel Kurulu Özel Oturumu’nda Cezayir’le birlikte oylamaya
sunduk. Genel Kurulda büyük
bir çoğunlukla kabul edilen bu
kararla, Filistin halkının asla yalnız bırakılmayacağı bir kez daha
tasdik edildi.
Başkanımız Erdoğan’ın liderli-

ğinde, Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun yönetiminde, Filistin halkının kendi egemen ve
bağımsız devletinde refah içinde yaşaması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam
edeceğiz.
Ülkemizin, Filistinli kardeşlerimiz için her alanda yürütmekte
olduğu çabalar, Arap dünyasındaki dost ve kardeş halkların da
takdirini toplamakta, gönül bağımızı güçlendirmektedir. Türkiye, İslam âlemi adına da üstlendiği bu tarihî sorumluluğu, adil
bir çözüm bulunana kadar hakkıyla yerine getirmeye devam
edecektir.

n Irkçılığın dünya barışına vurduğu darbelerden belki de en
ağırı Myanmar’da yaşanan
vahşet oldu. Dünya kamuoyunun Myanmar konusunda
yeterince duyarlı olduğunu
düşünüyor musunuz? Uluslararası teşkilatların tavırları
ve yaptırımları sizce bir sonuç alacak mı?
Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na refakaten bundan 3
yıl önce Ramazan ayında oradaki kardeşlerimizin hem acılarını

hem de iftar sofralarını paylaşmak üzere Arakan bölgesini ziyaret ettik. İnsanlık adına sözün
bittiği noktanın Arakan olduğuna orada şahitlik ettik. Orada
hissettiklerimizi, kardeşlerimizin
yaşadığı dramı kelimelerle izah
edebilmek mümkün değil. Ama
orada her türlü çaresizliğe rağmen, umudun nasıl yeşerebileceğini de gördük. Türkiye’den
misafirleri oraya intikal ettiğinde, Arakanlı kardeşlerimizin o
baskıya, o yokluğa, o zulme
rağmen nasıl gözlerinin umutla
parlayabildiğine de şahit olduk.
İşte o yüzden “Türk, beklenendir.” diyoruz. O yüzden “Türkiye,
Türkiye’den büyüktür.” diyoruz.
Başkanımız Erdoğan, “Dünya,
beşten büyüktür.” diye haykırdığında belki Türkiye içinde bunun önemi ve kıymeti anlaşılmıyor. Ama o, bu gerçeği her dile
getirdiğinde dünyanın dört bir
yanında mağdurlar ve mazlumlar cesaret ve güç buluyor.
Maalesef Myanmar’ın Rakhayn
diye bilinen eyaletinde Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı
sıkıntı ve zorluklar, 25 Ağustos
2017’de yeniden alevlenen saldırılar sonrasında daha da deYERLİ DÜŞÜNCE
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mıştır. Söylemden eyleme yine
geçememiş veya geçmemiştir.
Bildiğiniz gibi, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kurulan
Bağımsız Uluslararası Veri Toplama Misyonu bir rapor hazırladı ve geçtiğimiz ay bu raporun
ön nüshası yayımlandı. Orada,
Rohingaların maruz kaldıkları
insan hakları ihlallerinin uluslararası hukuk bağlamında en ağır
suçları oluşturduğu tespitinde
bulunulması önemliydi. Özellikle bu rapor sonrası uluslararası
toplumun büyük çoğunluğu artık BM Güvenlik Konseyi’nden,
Rohingaların yaşadığı trajediyi
sona erdirmek için ciddi adımlar
atmasını beklemektedir. Türkiye
olarak bizim de beklentimiz bu
yöndedir.
Dünya, bütün bu tespit ve kabullere rağmen hâlâ Rohingalar
konusunda üç maymunu oynamaya devam ederse bu, dünya
siyasi tarihine de kara bir leke
olarak geçecektir.

rinleşti. Bu saldırılarla başlayan
kriz, 700.000’den fazla sivilin
Bangladeş’e sığınmasıyla 21.
yüzyılın en büyük insani krizlerinden birine dönüştü.
Uluslararası toplumun desteği
olmadan bu krizin kalıcı şekilde
çözülemeyeceği aşikârdır. Uluslararası toplumdan bu aşamada
en büyük beklenti ise Rohingaların içinde bulunduğu mevcut
insani koşulların iyileştirilmesine katkı sağlaması ve Myanmar’ı, krizin kalıcı çözümüne
yönelik adım atmaya teşvik etmek amacıyla gereken uluslara-
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rası siyasi baskıyı kurmasıdır.
Dünya kamuoyunun bugüne
kadar Myanmar konusunda gerekli duyarlılığı gösterdiğini söylemek maalesef mümkün değildir. Söylem olarak birçok ülke ve
uluslararası örgüt, Rohingaların
yaşadığı insani krizden duyduğu rahatsızlığı ve bu krizin kalıcı
şekilde sona ermesini arzu ettiğini ifade etmiştir. Ancak, Rohingaların ihtiyaç duyduğu insani
yardım, uluslararası toplum tarafından bugüne kadar sağlanamamıştır. Ne yazık ki dünya, bir
kez daha üç maymunu oyna-

Türkiye olarak biz, krizin başından itibaren dünya kamuoyunun bu meseleye gerekli duyarlılığı göstermesi için büyük çaba
gösterdik. Krizin en başında
Devlet Başkanımızın eşi Sayın
Emine Erdoğan Hanımefendi’nin, beraberinde Sayın Bakanımızla birlikte Bangladeş’e yaptığı ziyaret, o dönemde dünya
kamuoyunun dikkatinin bölgeye çekilmesi açısından oldukça
etkili oldu. Ayrıca, gerek Kızılay,
AFAD, TİKA gibi resmi kuruluşlarımız gerek sivil toplum kuruşlarımızla bölgede bugüne kadar
önemli insani yardım faaliyetlerinde bulunduk ve bulunmaya
devam edeceğiz. Bugün Rohinga mültecilerinin tümünün
sığındığı Cox’s Bazar’da bir bölge, Türkiye tarafından kurulan
tesisler ve altyapı sebebiyle Türk
Tepesi olarak adlandırılıyor.

n Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşanan acılar konusunda ne düşünüyorsunuz?
Türkiye’nin çabaları hakkın-

da bilgi verebilir misiniz?
Çin Halk Cumhuriyeti’nin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde
insan hakları ihlallerine ilişkin
uluslararası basın-yayın organlarında yer alan haberlerin son
dönemde artmakta olduğunu
gözlemliyoruz.
Çin’in toprak bütünlüğüne ve
güvenliğine önem veriyoruz.
Terörizme ve ayrılıkçı hareketlere de karşıyız. Fakat terör örgütlerine bulaşan kişiler ile Uygur
toplumunun ekseriyetinin de
ayırt edilmesi, genelleyici yaklaşımlardan kaçınılması gerekmektedir.
Tarihî, dinî, kültürel ve akrabalık
bağlarımız bulunan Uygurların,
Çin’de barış ve huzur içerisinde
yaşamasına önem veriyoruz.

n Irkçı hareketlerin artış göstermesini, yeni bir dünya
savaşının arifesi olarak değerlendiren görüşler var. Siz,
bu konuda neler söylemek
istersiniz?
Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve
dinî etnik ayrımcılıkların ne yazık ki dünyada ve özellikle Batılı
ülkelerde son yıllarda artış göstermekte olduğu bir vakıadır. Bu
sadece bizim değil, ilgili ülkelerin ve uluslararası kuruluşların
da tespiti ve endişesidir.
Esasen geçmişte Avrupa’da ekonomik zorlukların yaşandığı dönemlerde yabancı düşmanlığı
ve ırkçılığın yükseldiği ve bunun
vahim sonuçlara yol açtığı Avrupa tarihinin unutulmaması gereken bir gerçeğidir. Dünyanın,
geçmişte yaşananlardan ders
almış olması gerekir. Ötekileştirme, tüm olumsuzlukları yabancılara ve günümüzde bilhassa
Müslümanlara mal etme yanlışından bir an önce dönülmelidir.
Avrupa’da ve diğer bölgelerde,
sağduyulu ortaklarla ve ilgili
ulusal, uluslararası kurumlarla
bu ciddi sorunun aşılması için
çalışıyoruz.

n Irkçılık ile milliyetçilik arasındaki ayrıma dair görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

yönetimi yapıcı olmaktan uzak
bir tavır ve siyaset benimsemiştir.

Milliyetçilik, ulus devletlerin ülkü
birliğini ve toplumsal bütünlüğünü vurgulayan birleştirici bir
olgudur. Tüm ulus devletlerde
farklı şekillerde de olsa milliyetçi
söylemlerden bahsetmek mümkündür.

ABD Hazine Bakanlığı, 1 Ağustos
2018 tarihinde İçişleri ve Adalet
Bakanlarımıza yaptırım uygulama kararı aldığını duyurmuştur.
Ülkemiz, bu karara 4 Ağustos tarihinde aynı doğrultuda karşılık
vermiş ve iki ABD’li Bakana yaptırım uygulamaya başlamıştır.

Irkçılık ise hiçbir şekilde kabul
edilemeyecek, insani ve ahlaki
değerlerle bağdaşmayan sağlıksız bir ruh hâline işaret eder.
Irkçılık, bulunduğu toplumları
hastalıklı hâle getirir. Toplumsal
ve ulusal ilerleme ve gelişme
ancak eşitlikçi ve kapsayıcı politikalar, güçlü adalet ve hukuk
sistemleriyle ve sağlam kurumsal yapılarla mümkün olur. Dinî
ve ahlaki değerlerimizin temelinde de insanı sevmek, tüm
yaratılanları Yaradan’dan ötürü
sevmek vardır. Irkçılık, insanımızın temel inanç ve değerlerine
de ters düşer.

n ABD ile ilişkilerimizde zor bir
dönem yaşanıyor. Toplumsal
tepkiler de ortada. ABD ile
ilişkilerimizin Türk dış politikasındaki yeri ve önemi nedir? Bundan sonraki süreçte
Ankara-Washington ilişkileri
nereye evrilir?
ABD ile ilişkilerde maalesef arzu
etmediğimiz bir noktaya gelinmiştir. Ülkemizin güvenliğini ilgilendiren temel konularda ABD

10 Ağustos 2018 tarihinde bu
defa ABD Başkanı Trump, bir
Twitter mesajıyla, ülkemizin
ABD’ye yaptığı çelik ve alüminyum ihracatına uygulanan
vergileri iki katına çıkardığını
duyurmuştur. Ekonomimizi hedef alan bu saldırılar karşısında,
mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde ABD’den ithal ettiğimiz bazı
ürünlere uygulanan vergi oranları arttırılmıştır.
ABD tarafından kullanılan tehdit
dili, 65 yılı aşkın süredir NATO
çatısı altında sürdürülen müttefiklik ilişkilerimizin özüne aykırıdır.
ABD’nin, ülkemizde yargı süreci
devam eden bir şahsı bahane
göstererek ülkemize yaptırım
uygulaması kabul edilemez.
Tüm bunlara rağmen, geleneksel dostluk ilişkilerimiz ve NATO
müttefikliğimiz
çerçevesinde,
ABD ile ilişkileri düzeltmek için
bugüne kadar gereken siyasi
iradeyi ortaya koyduk ve üzeYERLİ DÜŞÜNCE
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rimize düşeni fazlasıyla yaptık.
Yapıcı angajman ve diyalogda
ısrarcı olduk.
ABD’li muhataplarımıza, tehditlerle, ültimatomlarla ve yaptırımlarla bir yere varılamayacağını, bu yaklaşımın bizi kısır döngü
ve çıkmazlara sokacağını, ilişkilerimize onarılması mümkün olmayacak zararlar vereceğini belirtiyoruz. Sorunlarımızın ancak
diyalog ve diplomasi ile çözüleceği mesajını vermeye devam
ediyoruz.

n Son olarak Türkiye’nin Rusya
ve AB harici ülkelerdeki açılımına dair bir okuma yapacak
olursak, Türkiye-AB ilişkisi
“muhtaçlık” tezinden kurtuluyor mu?
“Muhtaçlık” ifadesini kullanmak
istemem. Kimse kimseye muhtaç değildir. Hepimizin farklı

seçenekleri, yolları mevcuttur.
Ama Türkiye ile AB esasen güçlü bir şekilde birbirine bağlıdır.
AB üyeliği, ülkemizin stratejik
hedefi olmaya devam etmektedir. Karşılıklı çıkarlarımız mevcuttur. İş birliğimizin bizi güncel
sınamalar karşısında daha güçlü
kıldığının farkındayız. Yasa dışı
göçün önlenmesi konusunda
Türkiye’nin AB ile geliştirdiği iş
birliği, olumlu sonuçları itibariyle örnek alınacak niteliktedir.
Türkiye ve AB’nin güçlü ortak
çıkarlarının bulunduğu bugün
her zamankinden daha açık şekilde ortaya çıkmaktadır. Küresel ekonomik sorunlar, Trump
yönetiminin aldığı önlemlerin
yarattığı etkiler ortadadır. Ayrıca,
Türkiye’nin AB üyeliği son dönemde zarar gören transatlantik
ilişkilerin onarımı ve güçlendirilmesi bakımından da önem
arz etmektedir. Biz, her zaman

vurguluyoruz: Kazan-kazan ilkesi temelinde Avrupa Birliği ile
ilişkilerimizi üyelik perspektifiyle ilerletmek için gerekli iradeye sahibiz. Cumhurbaşkanlığı
Hükûmet Sistemi’yle birlikte, 24
Haziran seçimlerinden sonra
hükûmetin kurulmasıyla Reform
Eylem Grubu’nu toplamamız,
bu kapsamda reform sürecini
vurgulamamız da bu iradenin
bir tezahürüdür.

Kimdir?
Ünye doğumlu olan Yavuz Selim Kıran, Anafarta İlkokulu’nun
ardından Ortaokul ve Lise öğrenimini Ünye Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü kazanarak eğitimine Ankara’da
devam etti. Bölümünü 1 yıl erken şekilde şeref derecesiyle bitiren Kıran, bu süre zarfında farklı sertifika ve eğitim programlarına katıldı.
Yavuz Selim Kıran, Lisans eğitiminin hemen ardından Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ne atanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde
konuşmalarını hazırlayan ekibin içerisinde yer aldı. Daha sonra
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreterlik Müşavirliği,
Avrupa Birliği Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği, TÜBİTAK Başkan
Danışmanlığı, TÜSSİDE Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde
bulunan Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile birlikte uzun yıllar devam eden birlikteliğini Dışişleri Bakanı
Başdanışmanlığı ile sürdürdü.
Yavuz Selim Kıran 2008 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Geleceğin Liderleri eğitim programına seçildi.
Temmuz 2008-Nisan 2009 arasında Bosch Vakfı sponsorluğunda Transfuse Derneği ve Avrupa Koleji tarafından düzenlenen Liderlik Geliştirme Programı’na seçilen tek Türk katılımcı
oldu. Kıran, 2012 yılında Harvard Üniversitesi tarafından düzenlenen “Güneydoğu Avrupa’da Liderlik
Programı’nın da katılımcıları arasında yer aldı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde AK Parti Ordu Milletvekili
adayı olan Kıran, 7 Ağustos 2018 tarihinde Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görevine başlamıştır. İyi derecede İngilizce bilen Kıran, evli ve 1 çocuk babasıdır.
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