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Emekli büyükelçi Süha Umar, Türki-
ye’nin Suriye konusunda bir batakl@ğ@n
içine çekilmekte olduğuna işaret ediyor.
Ankara’da D@şişleri Bakanl@ğ@’n@n tutars@z
bir d@ş politika izlediğine dikkat çeken bü-
yükelçi Umar, “Ulusal çıkarlarımıza
ters olan bu dış politika bizi giderek
Lübnanlaşma-Yugoslavyalaşma batağı-
nın içine çekiyor” diyerek önemli bir
uyar@da bulunuyor.

- Bulunduğumuz bölge tam anlamıyla
kanın gövdeyi götürdüğü bir alana dö-
nüştü. Bu koşullar altında sizce Türkiye
nereye doğru gidiyor?
S.U.- Ne söylenebilir ki? Herhalde sö-

zün bittiği noktaya çoktan geldik. Türki-
ye’nin şu an içinde bulunduğu durum,
“yalnızlaşma” ve “kuşatılmışlık”. İşin
ilginç taraf@, politikalar@m@zla, söylemleri-
mizle, duruşumuzla, her an değişen tavr@-
m@z ve uygulanmas@ olanağ@ bulunmayan
hayalci düşüncelerimizle buna en büyük
katk@y@ kendimiz yapt@k.
Israrla dile getirilen, Ortadoğu’daki ge-

lişmelerin Türkiye’ye de yans@yacağ@ bek-
lentisi giderek gerçek oluyor. Gelişmeler
Türkiye’yi bir batakl@ğ@n içine çekiyor.
Batakl@ğ@n k@y@s@ndayd@k. Olaylar ve baz@
güçler bizi batakl@ğa doğru itiyordu. Biz
de adeta özel çaba gösterdik. Bir defa ba-
takl@ğa ad@m@n@z@ atarsan@z art@k kurtuluş
yoktur.

- Peki, bu nasıl olacak?
S.U.- Türkiye aç@s@ndan bakt@ğ@m@zda

büyük olas@l@kla Suriye’de, en az@ndan k@-
sa sürede bir çözüme var@lamayacak.
Esad hemen gitmeyecek. Çok s@k dile ge-
tirildiği gibi, Suriye “Lübnanlaşacak.”
“Suriye ne hali varsa görsün” diyebi-

lirsiniz ama biz bunu diyebilecek nokta-
dan art@k çok uzağ@z çünkü Suriye’deki
gelişmelerin içine kendi isteğimizle ve
büyük bir hevesle girdik.
Endişem, Suriye’nin Lübnanlaşmas@ ha-

linde bu sürecin Türkiye’ye de yay@lmas@-
d@r. Nitekim bunun göstergeleri fazlas@yla
var. Bugün Türkiye’de, en az@ndan belli
bir bölgede ama diğer bölgelere de yay@l-
ma istidad@ gösteren ciddi bir çat@şma var.
Üstelik bu çat@şman@n her geçen gün yo-
ğunluğu art@yor. Bu da Türkiye’nin yap@-
s@n@, birliğini, geleceğini, psikolojisini et-
kiliyor. İzlenen d@ş politikayla bu duru-
mun düzelmesi olanaks@z. İç politikada tu-
tars@z olduğumuz gibi d@ş politikada da tu-
tars@z@z. Ama d@ş politikada tutars@zl@ğ@n
çok daha ağ@r bir bedeli var çünkü d@ş po-
litika sadece sizin denetiminizde değil. Si-
zin d@ş@n@zda başka aktörler var. Üstelik
baz@lar@ sizden çok daha güçlü.

- Peki, bu tutarsızlık Türkiye’yi nereye
götürür?
S.U.- Bunun bedeli çok ağ@r olur. Suri-

ye’yi örnek vermek istiyorum. Suriye’de
bir tutum al@nd@. Bu yanl@şt@. Yanl@ş olma-
n@n d@ş@nda gereksizdi de. Çünkü bu tutum
büyük bir risk taş@yordu.

- Kim için risk taşıyordu?
S.U.- Elbette Türkiye için. Bir ülke bu

tür riskler alabilir. Bazen almas@ da gere-
kebilir. Bunun tek koşulu, yaşamsal bir ç@-
kar@n@n söz konusu olmas@d@r. Suriye’deki
rejim değişikliğinde ya da bir adam@n ikti-
dardan gidip gitmemesinde Türkiye’nin
ne gibi yaşamsal bir ç@kar@ olabilir?
Benim gördüğüm kadar@yla burada Tür-

kiye’nin hiçbir yaşamsal ç@kar@ yoktur.
Aksine, gelişmeler eski durumun Türki-
ye’nin ç@karlar@na daha uygun olduğunu
düşündürmeye başlad@. O zaman biz ne-
den bu politikay@ izledik ve izliyoruz? Ne-
den kendimizi bu kadar s@k@nt@ya soktuk?
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varıyorlar ki, hâlâ bu politikayı
sürdürmeye çalışıyorlar.

KP’nin iktidara geldiği günden
beri izlediği dış politikanın
temel unsurunun ülke çıkarı
olduğunu söylemek çok zor. Bu
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Dayılanma siyasetinin
sonuçları vahim

- ABD’deki etkili düşünce
kuruluşlarından Near East So-
uth Asia Center for Strategic
Studies’in (NESA) önümüzde-
ki yaza kadar Suriye’den 400
bini Türkiye’ye olmak üzere
1.5 milyon kişinin bölge ülke-
lerine sığınacağı hesaplamala-
rı var. Buna ne diyorsunuz?
S.U.- Esad’a yönelik tehditle-

rimizin göçmen say@s@n@n art-
mas@na yol açt@ğ@ kesin. Başba-
kan Erdoğan’@n esip gürlemesi-
ne rağmen Esad’@n yerinde dur-
duğu görüldükçe Suriyeliler
korkup ülkelerini terk ediyor.
Diğer taraftan göçmenler gün
geçtikçe Türkiye için her ba-
k@mdan sorun olmaya başlad@.
Bu sorun büyüyecek ve kimse

Türkiye’ye maddi destek için
bile k@l@n@ k@p@rdatmayacakt@r.
Bizim hem k@p@rdayamayan
hem “dayılanan” politikam@z
Suriye’nin giderek Lübnanlaş-
mas@na neden oluyor. Bu politi-
kam@z Suriye’deki Kürtlerin de
güçlenmesine, çevre ülkelerde-
ki Kürtlerle işbirliği yapmas@na
yar@yor. Yine bu politikam@z
Kürtlerin Türkiye’de art@k bir iç
savaş haline gelmek üzere oldu-
ğunu yads@yamayacağ@m@z ha-
rekâtlar@na yeni ve güçlü des-
tekler yarat@yor. Dolay@s@yla,
yaşamsal ç@karlar@m@za ters d@ş
politika, Türkiye’yi de giderek
bu “Lübnanlaşma-Yugoslav-
yalaşma” batağ@n@n içine çeki-
yor.

Türkiye açısından
ölüm kalımmeselesi

- Burada işin başka ilginç
bir boyutu var. Bütün bu geliş-
melerdeki başaktör olan
ABD’nin artık sahaya silahlı
kuvvetlerini sürmeyeceğini,
bölgesel krizlerde ve çatışma-
larda özel kuvvetleri, insansız
hava araçlarını (drone) ve si-
ber diplomasi olanaklarını
kullanacağını beyan etmesini
nasıl değerlendiriyorsunuz?
S.U.- Aferin! Demek Viet-

nam, Afganistan ve Irak’tan
epeyce ders alm@şlar. Ancak ye-
ni olan insans@z hava araçlar@n@,
siber diplomasiyi b@rak@rsan@z,
“Özel Kuvvetler” bütün silahl@
kuvvetlerin MÖ beri bilinen ve
kullan@lan “yardımcı” unsurla-
r@d@r. Savaşta kesin sonuç alma-

n@n tek unsuru ise kara kuvvet-
leridir. Yani yeterli güçte ve sü-
re ile alanda bulunmakt@r. Bu
her savaş@n temel kural@d@r.
ABD bunu yapmayacaksa söy-
lemek istediği şudur: “Ben di-
lediğim ülkeye gideceğim.
Orayı karıştıracağım. Gerek-
tiğinde ve istediğim zaman
belli kişileri ve hedefleri vu-
racağım. Ama o ülkenin be-
nim öngördüğüm düzene ka-
vuşması için dahi gereğini
yapmayacağım”. Bunun Türk-
çesi, “Ben bütün dünyada is-
tikrarsızlık yaratmaya karar
verdim”dir. ABD bunu aç@kça
söylediğine göre Türkiye’nin
daha da iyi düşünmesi gereki-
yor.

İzlenen dış
politikanın
mantığı yok

- İyi de birilerinin de yaşamsal
çıkarlarına yaraması gerekiyor ki
hâlâ bu politikada ısrar ediliyor?
S.U.- Bizi bu işe iten, belli

k@s@tlamalar içinde işin içinde tutmaya
çal@şanlar@n ç@kar@na olduğu kesin.
Bizim sorumuz, bu durum Türkiye’de
kimin ç@kar@nad@r?
Bizi yönetenler hâlâ bu politikay@

niye izliyorlar? Biraz olsun akl@,
mant@ğ@, d@ş politika bilgisi ve
deneyimi olan hiç kimsenin bu soruya
mant@kl@ bir yan@t vermesi olanağ@ yok.
Şu anda görülebilen, bu d@ş politika

nedeniyle Türkiye’nin baş@n@n,
neredeyse her yerde ve her ülke ile
ciddi biçimde derde girdiğidir.

- Sizce acaba abimiz bu işe girmemizi mi öğütledi?
S.U.- “Abimiz” kim bilmiyorum ama birileri bizi bu

batakl@ğa soktu. Belki de içimizden birileri.
- İyi de neden kendimizi buna mecbur hissetmiş ola-

biliriz?
S.U.- Ya bizi yönetenlerin gelişmeleri doğru alg@laya-

mamas@ yüzünden ya da bu yap@lmazsa başka kay@plar@-
m@z olacağ@ düşünüldüğünden.

- Ülke olarak mı yoksa hükümet olarak mı kaybet-
mekten korktuk?
S.U.- AKP’nin iktidara geldiği günden beri izlediği

d@ş politikan@n temel unsurunun ülke ç@kar@ olduğunu
söylemek çok zor. Bu politika, sanki tümüyle bir grup,
parti, iktidar ç@kar@ gözetilerek izleniyor görüntüsü ver-
mektedir.
Sonuçta geldiğimiz nokta ne yaz@k ki iyi değil. Üstelik

bu sadece Ortadoğu’da, çevre bölgelerde değil daha
uzak bölgelerde de böyle. D@şişleri Bakan@ Ahmet Da-
vutoğlu’nun, iç içe geçen ya da birbirini çevreleyen hal-
kalarla bütün dünyaya hükmedecek, d@ş politika vizyonu
dikkate al@n@rsa bu beklenti tam tersine dönmüştür.

- Neden?
S.U.- Bütün bu halkalar Türkiye’yi kuşatan halkalar ha-

line gelmiştir. Yak@n çevremize bakal@m; Balkanlar, Kaf-
kaslar, Ortadoğu. Hepsinde yap@lan hatan@n bini bir para.
Bugün geldiğimiz yer, ülke ç@karlar@ aç@s@ndan kabul edi-
lebilir değildir.
Kafkaslar’da bundan on y@l önce bulunduğumuz yerle

bugün bulunduğumuz yer aras@nda olumsuz aç@dan dünya
kadar fark vard@r. Ermenistan’a karş@ zemin kaybettik.
Azerbaycan’la neredeyse birbirimize girecektik. Üstelik
Ermenistan aç@l@m@ ile Azerbaycan’@ Rusya’n@n yan@na it-
tik. Bölgede savaş ç@km@ş, Gürcistan’@n can@na okunurken
Kafkas İstikrar Pakt@ diye ortaya at@ld@k. Tabii kimse ku-
lak asmad@. Sonunda, Fransa’n@n, hiç sevmediğimiz eski
Cumhurbaşkan@ Sarkozy, sözcükleri mazur görün, “malı
götürdü”. Tabii Nabucco’da, diğer enerji hatlar@nda da
zararl@ ç@kt@k. Arap Bahar@’n@n üstüne atlad@k. Cumhurbaş-
kan@ büyük bir telaşla M@s@r’a gitti. “Hemen seçim ya-
pın” dedi. Anlad@ğ@m kadar@yla beklentimiz Arap Bahar@
yaşayan ülkelerde Müslüman Kardeşler’in işbaş@na gelme-
si ve Türkiye’nin onlara liderlik etmesiydi. Ama geçenler-

de M@s@r Cumhurbaşkan@Mursi, “Biz Suriye konusunda
Erdoğan ile aynı fikirde değiliz” dedi. Bu kadar temel bir
konuda bile bizimle ayn@ fikirde olmayan bir yönetim her-
halde ilerde kendisini Türkiye’nin liderliğine teslim ede-
cek değil. Kald@ ki, Türkiye’nin çağlar boyu Ortadoğu’da
doğal rakibi olan M@s@r’dan böyle bir teslimiyet beklemek,
tarih de bilmemek anlam@na geliyor.
İzlenen d@ş politika sonunda Irak da Türkiye için büyük

bir s@k@nt@ kaynağ@ haline geldi.
- Hangi bakımlardan?
S.U.- Her bak@mdan. Tutars@z davran@p ABD ile ayr@şt@k.

Şimdi Kuzey Irak’ta PKK üzerinden bedel ödüyoruz. PKK
terörü ağ@rlaşt@ ve nitelik değiştirdi. Irak merkezi hükümeti
de AKP’nin “gurur duyduğu” Barzani de Esad’a destek
veriyor. PKK’ye, Kuzey Suriye’de Kürtlere verilen destek
ayr@. Barzani’nin İsrail’den silah almas@ ise d@ş politikam@-
z@n başar@s@ konusunda başka söze gerek b@rakm@yor.
Özellikle Başbakan Erdoğan ve D@şişleri Bakan@ Davu-

toğlu bir dakika durup da “Biz neredeyiz? Ne oluyor?”
demiyorlar m@ acaba? Diyorlarsa nas@l bir sonuca var@yor-
lar ki hâlâ bu politikay@ sürdürmeye çal@ş@yorlar.

leyla.tavsanoglu@cumhuriyet.com.tr

Emekli Büyükelçi Süha Umar, Türkiye’nin Lübnanlaşma-Yugoslavyalaşma felaketinin eşiğine geldiğini söylüyor

SÜHA UMAR
İstanbul, 1945 doğum-

lu. Yükseköğrenimini AÜ
Siyasal Bilgiler Fakülte-
si’nde tamamladıktan
sonra 1967’de Dışişleri
Bakanlığı’na üçüncü kâ-
tip olarak girdi. Arjan-
tin’de başkâtip, Bulgaris-
tan’da maiyette başkon-
solos, Strasbourg’da (Av-
rupa Konseyi) müsteşar,
NATO ve AGİT nezdinde
Türkiye Daimi Temsilcili-
ği’nde Daimi Temsilci
Yardımcısı gibi önemli
görevlerde bulunduktan
sonra 1995’te Ürdün’e
büyükelçi atandı. Kral
Hüseyin tarafından Ür-
dün’ün en büyük nişanı,
1. Derece İstiklal Madal-
yası’yla taltif edildi.
1999’da kendi isteğiyle
emekli oldu. 2002’de
Dışişleri bakanının isteği
üzerine büyükelçilik gör-
evini tekrar üstlendi.
2004-2008 arası Dışişleri
Bakanlığı İkili Siyasi İşler
(Afrika ve Doğu Asya)
Genel Müdürü oldu.
2008’de Belgrad Büyük-
elçiliği’ne atandı.
2011’de emekli oldu.
Çevre, doğal yaşam ve
avcılık konusunda pek
çok gazetede köşe yazı-
ları ve makaleler yazdı.
Çevre korumayla ilgili
çok sayıda ödül aldı.
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Batağa sürükleniyoruz

Davutoğlu’nunvizyonu tamanlamıyla çöktü
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun iç içe geçen ya da birbirini çevreleyen halkalarla bütün dünyaya
hükmedecek, dış politika vizyonu tam tersine döndü. Bu halkalar Türkiye’yi kuşatan halkalar haline geldi
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