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Gİ Rİ Ş

Türkiye Yükselen Bir Ülke mi?
Üç jeopolitik alanın kavşağında bulunan ve üniter model ile
çoklu ayrışmalar arasında kalan dinamik bir uzam

T

ürkiye; oynadığı siyasi rolün öneminin kabul edilmesinin yanı sıra demografik ve ekonomik ağırlığıyla da, yükselen güçler topluluğu içinde
kendisine bir yer edinerek uluslararası sahneye döndü. Fakat, ülkenin tam
olarak tanınmamasından kaynaklanan tepkilere yol açacak çelişkili görüntülere sahne olmaya da devam ediyor. Coğrafyacılar odak noktalarını çeşitlendirerek gerçekleştirecekleri analizlerle Türkiye’nin daha iyi tanınmasına
katkıda bulunabilirler: Çoklu ayrışmaların üstünü örten üniter modeli gözlemleyerek ulusal ve yöresel ölçekli analizler gerçekleştirebilir; daha küçük
bir ölçekteyse, farklı uzamlar arasında gidip gelen ilişkiler ağını analize tabi tutabilirler.

Demografik ve ekonomik ağırlığıyla yükselen bir güç
Goldman&Sachs Bankası’nın Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’i aynı çatı altında toplamak için “BRIC” kısaltmasıyla ileri sürdüğü dörtlünün görkemli
ebatlarına veya Güney Kore’nin yaşadığı belirgin sanayileşmeye erişememiş
olan Türkiye her ne kadar yükselen ülkeler listesinde diğerlerine kıyasla daha az sistematik olarak anılıyor olsa da; her disiplinden gitgide daha fazla yazar tarafından ön plana çıkarılıyor. Örneğin, coğrafyacılar cephesinde, Bulletin de l’Association de Géographes Françaises’in [Fransız Coğrafyacılar Derneği Bülteni] tamamını bu yükselen ülkelere ayırmış olduğu bir sayısında, Claude Ruiz’in Türkiye üzerine yazdığı bir makale (2011) yayımlanmıştı.
Türkiye, öncelikle demografik ağırlığı nedeniyle görünürlük kazanan bir
ülke. 29 Nisan 2006 tarihli ve 5490 sayılı kanun uyarınca Nisan 2007’den
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beri yürürlükte olan ve adreslerin kayıt altına alınmasından hareketle geliştirilen yeni nüfus sayım sistemine göre Türkiye’de yaşayan insan sayısı resmî
olarak 31 Aralık 2010’da 73 milyon 722 bin 988’den, 31 Aralık 2011’de 74
milyon 724 bin 269 kişiye ulaştı. Dolayısıyla ülke nüfusunun 2012 yılı süresince 75 milyon kişilik çıtayı kesin olarak aşacağı düşünülüyordu.* Demek
oluyor ki Türkiye diğer iki ülkeyle, uzun yıllar boyunca Yakındoğu ve Ortadoğu’nun demografik anlamda iki önemli merkezi olan Mısır (2010’da 82
milyon 999 bin kişi) ve İran (74 milyon 196 bin kişi) ile rekabet ediyor. Avrupa ülkeleri söz konusu olduğundaysa –bir nesil önce ancak Fransa’ya yaklaşabilmişken– artık rekabette Rusya ve Almanya’dan başka kimseye boyun
eğmiyor. Oysa Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekim 1927’deki ilk nüfus sayımına
göre ülkede yalnızca 13 milyon 660 bin 275 kişi yaşıyordu. Dolayısıyla nüfus 84 yılda 5,5 kat arttı ve bunu, hiçbir zaman dünyanın en yüksekleri arasına girmeyen yıllık artış oranlarıyla gerçekleştirdi. Fakat Türkiye’yi bu kapsamda değerlendirmek onun göç veren bir ülke olmadan önce göç alan bir
ülke olduğunu unutmak anlamına gelir (bkz. Birinci Bölüm). Bu nüfus, 785
bin km2 ile Metropolitan Fransa’nın yaklaşık bir buçuk katı büyüklüğündeki geniş bir alana yayılmış durumda. Öyle ki; km2 başına 18 kişiyle çok aşağı
bir seviyeden başlayan nüfus yoğunluğu henüz km2 başına 100 kişiye ulaşmış değil (2011 yıl sonunda bu sayı 97’ydi).
Fakat Türkiye kendisini bilhassa hızlı adımlarla önden giden ekonomisiyle fark ettirdi: Çeşitlilik kazanan ve genişlemekte olan bir sanayi (Doğrudan Yabancı Yatırımlar’ın [DYY] ve Renault, Fiat veya Daimler-Benz gibi
Avrupalı toplulukların ülkede gerçekleştirdikleri delokalizasyon aktiviteleri de tekstil ve konfeksiyon gibi alanlara çok büyük bir içsel dinamik kazandırdı); Orta Asya ve Rusya gibi Ortadoğu pazarlarında varlık gösteren fetihçi
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) işletmeleri; çarpıcı bir turizm patlaması;
ani ve sert sıçrayışlara rağmen global ölçekte güçlü bir GSYİH artışı: 2006’da
+ %6,9; 2007’de +%4,7; 2008’de +%0,7; 2009’da –%4,8; 2010’da +%8,9 ve
2011’de +%8,5. Her ne kadar 2012 rakamı muhtemelen bunlardan çok daha
düşük olacak olsa da, beklenen rakam (%4) AB üyelerinin ekonomilerinin
toplamının tozunu attırmaya yetecek.** Türkiye’nin evrenin ekonomi liderleri kulübü olarak görülen ve en gelişmiş ülkeler ile Çin veya Brezilya gibi
yükselişteki ülkelerin entegrasyonunu sağlayan G20 bünyesine alınmasıyla
birlikte, ülkenin ekonomisinin belirgin bir biçimde gelişmekte olduğu kabul
edilmiş oldu. Türkiye bugün G20’de 15. sırada bulunuyor ve üç yıldan beri
her yıl bir basamak yukarı tırmanıyor.
(*) Türkiye’nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle nüfusu 75 milyon 627 bin 384 – e.n.
(**)2012 GSYİH artışı +%3,2 olmuştur – e.n.
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Yükselen bir siyasi rol
Türkiye Cumhuriyeti Çar Birinci Nikolay’ın deyişiyle “Avrupa’nın hasta adamı” addedilen fakat bir sıçrama gerçekleştirebilecek olan Osmanlı İmparatorluğu’nun yerini iki savaş arası döneminin karmaşık Avrupası’nda, yavaşça ve sabırla aldı. 1948’de Stalin bugün Gürcistan ve Ermenistan sınırları üzerinde bulunan üç bölgenin; Artvin, Ardahan ve Kars sınır
bölgelerinin “iadesini” isteyince birdenbire Batı kampına dahil oldu. NATO’ya, sonradan OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı) adını
alan OEEC’ye (Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı), –meşhur Avrupa Birliği dışında– Avrupa mercilerinin tümüne ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı’na üye olan Türkiye o zamandan beri kesin bir biçimde Amerika
Birleşik Devletleri ve Avrupa’dan yana taraf oldu. Öte yandan, bu çifte ittifakın ülkenin başına çorap ördüğü zamanlar da oldu: Amerikalılar ile Avrupalılar arasında peydah olan çekişme ve çıkar çatışmaları ülkeyi zor durumda bıraktı ve bazen de, özellikle Fransa tarafından, “Amerikalıların ajanı” olmakla eleştirildi.
Aslında Türkiye, Müslüman köklerini ileri sürerek ve Necmettin Erbakan’ın kurduğu İslâmcı partilerden oluşan koalisyon hükümetleri esnasında
dönem dönem Libya ve Suudi Arabistan ile yakınlaşmaya çalışarak yüzünü
ufak ufak Doğu’ya çevirdi (İslâm Konferansı Örgütü Başkanlığı). SSCB’nin
çöküşü ve dağılması yeni bir çağ açtı: Avrasyalı Türkofon halklar yeniden
keşfedildi. Tüccarlar, yatırımcılar, inşaat işletmeleri hızlıca bu alana daldılar
fakat bazen bunu kendi ulus-devletlerini inşa etmeleri beklenen, kimlik arayışındaki yerel hükümetleri rahatsız eden kendi düzenlerini kurma eğilimleriyle yaptılar. Aynı şekilde bu hareketlilik; imtiyazlı bağlar kurmak veya
mevcut imtiyazlı bağlarını muhafaza etmek isteyen Rus, Çin hatta İran otoritelerini endişelendirmeyi başardı.
Bununla birlikte Avrupa; Türkiye’nin ilk müşterisi ve ilk tedarikçisi,
Türk göç sahasının ilk kompartımanı (Sadece Kuzey Ren-Vestfalya topraklarında 800 binden fazla ve yalnızca Berlin’de 140 binden fazla “Türkiye kökenli” insan bulunuyor) olmaya devam etti. Avrupalılar gelişmekte olan turistik altyapıların ilk ziyaretçileri, Türk ekonomisinin ilk yabancı yatırımcıları oldular. Türkçe bugün, İmparatorluk ve Kemalist Cumhuriyet için entelektüel modernite modelini teşkil eden Fransızcadan daha fazla revaçta olan İngilizce veya Almanca terimler içeriyor. Dolayısıyla, tartışmalara en gebe güncel meselelerden biri de Türkiye-Avrupa ilişkileri ile bilhassa, diplomasinin gündeminden hiç düşmeyen AB üyeliği meselesi olmaya devam ediyor.
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