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si (1958) ve İstanbul Hukuk Fakültesi (1962) mezunudur. 1963’te 
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Sönmez Köksal, 1940 İzmir doğumludur.  Saint Joseph Lise-
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mezunudur.  Dışişleri Bakanlığı’na 1963 yılında girmiş 2002 yı-
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şarı olarak görev yapmıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevel-
li Heyeti Başkanlığı ve Işık Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmış 
olan Köksal, Global İlişkiler Forumu Kurucu Yönetim Kurulu üye-
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Memduh Karakullukçu, Moderatör: 1970 Trabzon doğumlu-
dur. Robert Lisesi (1987), Massachusetts Institute of Technology 
(M.I.T.), Elektrik Mühendisliği (BS- 1991) ve Ekonomi (BS-1991), 
London School of Economics (LSE), Finans (MSc-1992) ve Co-
lumbia Üniversitesi, Hukuk Bölümleri (JD-2000) mezunudur.

Karakullukçu kariyerini öğrenme, anlama, düşünmeyi seven-
leri bulup birlikte düşünme ve hayal ettiği farklı kurumları, sis-
temleri kurma içgüdüleri etrafında şekillendirmiştir. 

20’li yaşlarında Londra’da uluslararası finans sektöründe ça-
lışmış, LSE’de öğretim görevlisi olarak kurumsal finans ve türev 
piyasalar üzerine dersler vermiş, kamu borçlanmasıyla ilgili araş-
tırmalar yapmıştır.

30 yaşında hukuk eğitimini tamamlayıp New York barosuna 
kaydını yaptırmasının ertesinde ülkesine dönmüştür.  İstanbul 
Teknik Üniversitesinde (İTÜ) Rektör Danışmanı ve öğretim gö-
revlisi olarak çalışmış (2001-2006), lisans seviyesinde “teknoloji, 
hukuk ve siyaset” ve “küresel makroekonomi ve siyaset” konulu 
dersler tasarlamış ve vermiştir.  Bu dönemde İstanbul’un ilk tek-
noloji ekosistemi olan İTÜ ARI Teknokent’in Kurucu Genel Mü-
dürlüğü görevini yürütmüştür (2002-2006). 

2009 yılında ikinci kurum oluşturma sürecine başlamış, 
Türkiye’nin, küresel gündemin tartışıldığı platformlarda daha et-
kin temsil edilmesi amacıyla kurulan Global İlişkiler Forumu’nun 
(GİF) Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği (2009-…) ve Kuruluş Baş-
kanlığı (2009-2019) görevlerini üstlenmiştir.  Gençlere yönelik 
kurduğu programları bu dönemde GİF çatısı altında yürütmüş, 
uluslararası toplantılarda teknoloji, ekonomi, siyaset arakesitin-
de 60’ın üzerinde konuşma yapmıştır.

Karakullukçu, farklı alanlarda üç yeni kurumun oluşması için 
emek vermeye, gençlerle birlikte düşünmeye ve uluslararası plat-
formlarda küresel gündemle ilgili katkı yapmaya devam etmektedir.   

Filiz Akın, Konuk: 1943 Ankara doğumludur. 1960’ta Ankara 
TED Koleji’nden mezun olmuştur. DTCF Arkeoloji Bölümü 2. sı-
nıfta okurken ayrılıp, sinemaya geçmiştir.
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film yapmıştır. En son 9 bölümlük “Geçmiş Bahar Mimozaları” te-
levizyon dizisinde oynamıştır.

Sönmez Köksal’la evlidir. Oyuncu İlker İnanoğlu’nun annesidir. 

Gökberk Kızıltan, Editör: 1991 Ankara doğumludur. Char-
les de Gaulle Lisesi (2009), Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bi-
limi bölümü (lisans – 2013) ve Edinburgh Üniversitesi Uluslara-
rası İlişkiler bölümü (yüksek lisans - 2014) mezunudur. Yüksek 
lisans eğitimini tamamladıktan sonra; erişebildiği için şanslı his-
settiği eğitimini ve edindiği donanımları insanlığın, dünyanın ve 
ülkesinin yararına kullanabileceğini düşündüğü alanlarda kariye-
rini oluşturmaya odaklanmıştır

2014-2019 yılları arasında Global İlişkiler Forumu isimli dü-
şünce ve araştırma kuruluşunda araştırmacı ve editör olarak gö-
rev almıştır. Burada yeni teknolojilerin teşkil ettiği küresel risk-
lerden, büyük güç mücadelesine kadar birçok alanda toplantı-
lar düzenlemiş ve araştırmaların içinde bulunmuştur. 2019’dan 
bu yana danışmanlık ve iş geliştirme alanlarında çalışmaktadır. 
Uzun seneler hayallerini süsleyen diplomatlığı, mesleğin en pres-
tijli dönemlerinde yapmış, öykünülen görevlerde sorumluluk üst-
lenerek Dışişleri Bakanlığı’nın en etkin yıllarının şekillenmesinde 
söz sahibi olmuş çok kıymetli iki Büyükelçiyle bu söyleşinin par-
çası olmaktan kişisel bir mutluluk duymaktadır.  
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Önsöz

Yaşadığımız dünyayı anlamak, anlamlandırmak ve yüklediği-
miz anlamlarla tutarlı şahsi ve toplumsal tercihler yapabilmek 
birçoğumuz için vazgeçilmez bir arayış. Bu arayış, sürekli göz-
lem yapmayı, dinlemeyi, okumayı, tecrübe etmeyi, bazen yalnız, 
bazen güvendiğimiz dostlarla birlikte düşünüp düşündürmeyi ge-
rektiren içgüdüsel bir merak ve sorumluluğun yansıması.

Bu kitap böyle bir arayışın, yaşanmışlıklara dayalı toplumsal 
gözlemlerden, tespitlerden yola çıkarak Türkiye’nin, insanlığın 
geleceğini düşünme, önümüzdeki tercihleri hayal etme ve hazır-
lıklı olma arayışının mütevazı bir çabası. 

Kitabın arka planında, on sekiz aya, farklı mekânlara ve fark-
lı mevsimlere yayılmış, içten ve içerikli yedi uzun sohbet var. 
Söyleşinin öncesinde, katılanların on seneyi aşkın bir süre bir-
likte enerjiden güvenliğe, teknolojiden ticarete birçok alanda 
Türkiye’nin dünyayla nefes alması, bilgiyle ve birikimle dünya-
da kendini iyi ifade etmesi için verdikleri ortak çaba var. Daha 
derinlerde, çok kıymetli iki diplomatın Türkiye’yi temsil ederken 
yaşadıkları tecrübeler, biriktirdikleri gözlemler, düşünceler ve 
dostlukları var. Dolayısıyla bu kitabın ruhunda, içindeki gözlem 
ve fikirlerin ötesinde, doğum yılları 1938 ile 1991 yılları arasına 
serpiştirilmiş üç neslin, Türkiye ve dünyanın geleceği için düşün-
düklerini, öngördüklerini, hayal ettiklerini birlikte anlama ve an-
lamlandırma çabası var.

Zamanın akışına uzaktan bakıp tarihin bütününü görmek he-
nüz mümkün olmadığı için geçmişle gelecek arasındaki benzer-
likleri, farklılıkları görmek, neye devam edip neden vazgeçmek 
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gerektiğine karar vermek kolay değil. Bazen yaşanmış tecrü-
beleri yok sayıp tarihin sınamalarına kendimize has sandığımız 
ama muhtemelen defalarca denenmiş başarısız yöntemlerle ce-
vap vermeyi tercih ediyoruz. Bunun sonucunda ise aynı hataları 
tekrarlıyor, zaman kaybediyoruz. Bazen de yeniyi yok sayıp, geç-
mişten gelen alışkanlıklara ısrarla bağlı kalmak istiyoruz. O za-
man da tarihin beklenmedik dönemeçlerinde savruluyoruz. Den-
geyi bulmak kolay değil. Tecrübelerin, yaşandıkları zamanın özel 
şartlarından ayrıştırılıp, özenle damıtılması ve bugünün tercihle-
rinin, yarının hayallerinin üzerine doğru miktarda damlatılması 
başlı başına bir sanat. Bu sanat, zamanın akışına uzaktan bakma 
gayretini, kalıcı olan ile değişken olanı, yapısal olan ile dönemsel 
olanı ayrıştırabilmeyi gerektiriyor.

Bu kitapta, çok saydığım, çok değer verdiğim, çok sevdiğim üç 
büyüğüm ve takvim yaşı benden küçük olsa da olgunluk yaşı çok 
ileride olan kıymetli genç bir dostumla birlikte Türkiye için hayal 
ettiğimiz güzel günlere giden yolda faydası olur ümidiyle geleceğin 
dünyasını düşündük. Türkiye’nin geleceğin belirsiz dönemeçlerini 
yavaşlamadan, yolun eğimini hesaplayarak, maharetle geçebilme-
si için damıtılan tecrübelerin ne ifade edebileceğini sorguladık. Eli-
nizde tuttuğunuz veya ekranda okuduğunuz bu kitapta bunu başar-
dığımızı söylemek iddialı olur ama niyetimiz ve hedefimiz buydu.

Ancak belki çabamızın daha da önemli olan yanı tarihin bu ka-
dar hızlı aktığı bir dönemde, nesiller arası düşünebilmenin önemi-
ni, değerini gösterebilmek ve nasıl yapılabileceğine dair bir örnek 
sunabilmekti. Yurt içinde ve dışında yeni teknolojilerin heyecanıyla 
büyüyen genç dimağların nefes alma alanını daraltmadan, omuzla-
rına ağırlık yüklemeden, onlara önceki yüzyılların insan zaaflarını, 
insanlık trajedilerini, ulusal doğru ve yanlışlarımızı anlatabilmeyi 
önemsedik. Aynı zamanda, hayatını yirminci yüzyılın hatıraları, he-
sapları, korkuları ve normlarıyla yaşamış önceki nesilleri ülke için 
yeni hayallerle, yeni değerlerle, yeni ümitlerle heyecanlandırmanın 
önemli olduğunu düşündük. Bu kitabın, nesiller arası düşünmenin, 
ülkeyi sevip sahiplenmenin, zaman ötesi ortak değerlerde buluşa-
bilmenin yöntemleriyle ilgili ipuçları içerdiğini ümit ediyoruz. 

On sekiz ay süren düşünsel seyahatimizin en şanslı yolcusu 
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bendim. Eşsiz yol arkadaşları ile birlikte geniş bir tarih ve coğraf-
yada gezme imkânı buldum. Senelerdir zihnimde gitmek istedi-
ğim yerlere ve Türkiye ile ilgili merak ettiğim düşünsel fay hatla-
rına mesleklerinin en iyi temsilcileriyle yolculuk ettim. 

Değerli Büyükelçi Özdem Sanberk, sevgili Özdem Bey, bana 
ülke için nesiller arası düşünmenin, tecrübe aktarmanın, birlik-
te çalışmanın önemini ve değerini ilk gösteren büyüğümdür. Yir-
mi beş sene önce Londra’da genç bir öğrenciyken Türkiye konu-
lu kapsamlı bir konferans düzenlemek için Büyükelçiliğin kapı-
sını çaldığımda, beni hiç tanımamasına rağmen bana her açıdan 
destek olan, ülkenin çıkarına hizmet ederken makam ve yaş hi-
yerarşileriyle vakit kaybetmeden, ortak hedefe iyi niyet ve ciddi-
yetle gitmenin esas olduğunu gösteren diplomattır. Seneler içe-
risinde ruhu ve zihni hiç yaşlanmadığı, gelecek nesillerin sorun-
larını bugünün sorumluluğuyla düşünüp hissetmeye devam ettiği 
için, genç nesillere yaşadıkları dönemin ötesine uzanmanın gere-
ğini ve değerini doğallıkla anlatabilen, yeniliğe değişime açık ol-
maları için varlığıyla onlara örnek olan kişidir.

Değerli Büyükelçi Sönmez Köksal, sevgili Sönmez Bey, ente-
lektüel temellerimin artık şekillendiğini sandığım kırklı yaşlar-
da benim düşünme alanımı zorlayan ama en önemlisi Türkiye’nin 
devlet geleneğinin iç tutarlılığını anlamamda belirleyici olan dip-
lomat, tecrübelerin titizlikle ve sağduyuyla nasıl damıtılabildiğini, 
bilginin bilgeliğe nasıl dönüştürülebileceğini bana gösteren büyü-
ğümdür. Üzerinde çalıştığımız nice projede ve metinde kavram-
sal çerçevenin bütünlüğünden her satırdaki ifadenin netliğine ka-
dar düşünme süreçlerinin tüm aşamalarında gösterdiği özenden 
hep ilham aldım. Ortak aklı nesiller arası aktarmak için yaptığım 
her işte içten desteğini ve teşvikini hissettim. 

Sevgili Sönmez Bey ve sevgili Özdem Bey, ülke sevgileriyle, 
düşünme süreçlerindeki meraklarıyla, özenleriyle, evrensel de-
ğerlere ve özgürlüklere bağlılıklarıyla, geleceği düşünme ve gele-
ceğe hazırlanma konusundaki kararlılıklarıyla bu kitapta çıktığı-
mız yolculukta bize yol gösterdiler, rehberlik ettiler. Her ikisinin 
de tevazuyla, özveriyle, içtenlikle ördüğü nesiller arası bağlar ar-
kadan gelen nesillere eşsiz bir örnek teşkil ediyor.
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Söyleşilerde genç nesli temsil eden Gökberk Kızıltan, sevgili 
Gökberk, bu kitabın her aşamasında beraber çalıştığım, yaşının 
ötesinde bilgi ve sağduyu sahibi, kavramları örmekte olağanüs-
tü yetenekli, ifadelere bir kuyumcu hassasiyetinde şekil verebi-
len genç bir dimağ. Neslinin şekil vereceği dünyada sosyal adale-
ti, özgürlüğü, karşılıklı saygıyı tüm gücüyle savunacak, kendisin-
den büyük insani hedeflere katkı yapmaktan asla vazgeçmeyecek 
bir genç. Ve tabii fikirlerin gücüne inanan, toplumların düşüne-
rek, tartışarak güçlendiğini bilen ve kitabın yazılma sürecinin her 
aşamasında heyecanımızı, emeğimizi ve sevdiğimiz ülkemiz için 
ümitlerimizi paylaştığım genç yol arkadaşım. 

Kıymetli Filiz Akın, sevgili Filiz Hanım, söyleşilerimizin nesil-
ler üstü konuğuydu. Sanatçı hassasiyetiyle, insanı ve toplumu ku-
caklayan açık algısıyla, yaşam dediğimiz tecrübeyi derinlemesine 
hissetmesini sağlayan sevgiden beslenen varlığıyla, sohbetlerimi-
zin bizi biz yapan insani duyarlılıklarla, vazgeçmememiz gereken 
toplumsal değerlerle zenginleşmesini sağladı. Sönmez Bey ile bir-
likte bizleri misafir ettikleri her söyleşide bize, düşüncelerin na-
sıl içtenlik, zarafet ve duyarlılıkla çevrelendiğinde anlamlandığı-
nı, daha derin gerçeklik kazandığını hissettirdiler.

İşte ben bu denli kıymetli yol arkadaşlarıyla bu eşsiz düşünsel se-
yahate çıktım. Elinizdeki kitap bu seyahatin güncesi. Türkiye’nin ve 
insanlığın geleceğinde güzel günler olmasını hayal eden üç neslin or-
tak arayışı, yol boyunca tecrübelerinden süzdüklerini birbiriyle pay-
laşarak yaşanmışlıkları ve yaşanacakları anlamlandırma çabaları. 

Sürecin başından itibaren zamana uzaktan bakmaya, geçmi-
şi ve geleceği konuşurken bugünün gündeminden ve yaşadığımız 
dönemin çekim alanından hep uzak durmaya çalıştık. Son söyle-
şimizi 30 Ocak 2020 tarihinde yaptık ve güncemizi o gün tamam-
ladık. Hemen ardından gelen pandemiyle birlikte dünya şüphesiz 
çok değişti. Düşündüklerimiz, konuştuklarımız, geçmişi geleceği 
anlama çabamız pandemi tecrübesi neticesinde değişir miydi, ne 
yönde değişirdi bilmek zor. 

O yolculuğu da bizden sonra gelecek seyyahlara bırakmayı 
tercih ettik. 

Memduh Karakullukçu



Teşekkür

Değişik zaman dilimlerinde, sık sık beraberce Türkiye ve dün-
ya gündemini tartıştığımızda, konuları daha çok kuşaklararası et-
kileşim ve zaman kavramı boyutuyla ele alan Memduh, bu tartış-
malarımızı bir kitapta toplama fikrini ortaya attı, sorumluluk üst-
lendi ve bizi sürekli teşvik etti.

Bu fikir zamanla şimdi okumaya başlayacağınız çok katılımlı 
bu söyleşi kitabına dönüştü. 

Memduh, mühendis ve hukukçu düşünce yapısı, genç yaşta-
ki olağanüstü birikimi ve tahlil yeteneğiyle her defasında bizleri 
yepyeni fikir ve gelişme ufuklarına taşıdı. Tartışmalarımızda biz 
yaşanmışlıklarımızı ve tecrübelerimizi aktarırken o bizlere gele-
ceğin ışığını tuttu. 

Bu Kitap’la, bizlerin geçtiğimiz Yüzyılın ilk yarısında başlayan 
hayat serüvenimizle Memduh ve Gökberk sayesinde 21. Yüzyıl’ın 
gelecek on yılları ve dolayısıyla ülkemizin gelecek kuşakları ara-
sında mütevazı bir zaman köprüsü kurulmuş oldu. 

Devlet’e uzun yıllar hizmet etmiş kimseler olarak, ülkemizin ge-
lecek kuşaklarını bekleyen büyük değişim ve dönüşümleri, ümit ve 
umutlarımızı geçmişimizle harmanlayarak ifadeye çalıştık. 

Bu çalışmanın başından itibaren çok genç ve yetenekli arka-
daşımız Gökberk Kızıltan her an yanımızdaydı. Kayıtlı konuşma-
ları büyük bir sabırla çözüp, insicam kazandırmak için olağanüs-
tü bir gayret ve titiz çaba gösterdi.

Her ikisine de yürekten teşekkür borçluyuz.

Sönmez Köksal, Özdem Sanberk



I. Teoriden Uygulamaya 
Türkiye’nin Dış Siyaseti
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Cumhuriyet’in Dış Siyaset Felsefesi:  
Barış Vizyonu ve Pragmatizm

A) Cumhuriyet dış siyasetinin temel dinamikleri

1) Sabit hedefler ve vizyon

MK: Dış siyaset, doğası gereği çok boyutlu, çok değişkenli bir 
olgu. Son 12 senedir birçok defa sizlerle dış siyasetin farklı yönle-
rine dair uzun sohbetler yaptık. Bu sohbetlerimizde sık sık, dış si-
yasetin arka planındaki düşünsel çerçeveyi anlayabilmek için ko-
nuyu matematiksel bir netliğe indirgeme gayreti içinde oldum. Zor 
bir arayış olduğunun farkındayım ama yine de bu soruyu sorarak 
başlamak isterim. Cumhuriyet dönemi dış siyasetinin arkasındaki 
düşünce sistematiğini özetlemek istesek nasıl ifade edebiliriz?

SK: Soruna cevap vermeden önce bir hususu özellikle vurgu-
lamak isterim. Dış politika tek başına bir amaç değildir. Dış poli-
tika, yapmış olmak için yapılmaz ve bir ulusun amaçlarına ulaş-
mak için kullanılan araçlardan en önemlisidir. Bu açıdan bakın-
ca bence güvenlik, ekonomik kalkınma ve demokrasi, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana iç ve dış politikalarının 
ana üç önceliğidir. Burada ekonomik kalkınma benim için bire-
yin refah arayışını da içeren bir kavram. 

Bu üç kavramın çizdiği çerçeve adeta bizim büyük strateji-
miz (grande stratégie). İç ve dış gelişmelere paralel olarak bu üç 
önceliğin kendi aralarında zaman zaman yer değiştirdiğine şahit 
oluyoruz. Mesela son yıllarda, yaşadıklarımızın bir kez daha gös-
terdiği gibi, kimi zaman bunlar arasında güvenlik ön plana çıkı-
yor ve diğer iki önceliği etkiliyor. Haliyle Cumhuriyet’in ilk döne-
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mindeki güvenlik anlayışı ile 2019’daki güvenlik anlayışı aynı de-
ğil. Dolayısıyla bu aşamada güvenlik derken kavramın içeriğinin 
son dönemlerde kazandığı değişik tanımlamalara takılmadan, en 
yalın haliyle düşünelim. 

Güvenliği sağlamak, ekonomiyi geliştirmekten ve her bakımdan 
güçlü olmaktan geçiyor. Hatırlanacağı üzere, bir ara Türkiye’de, 
“Ekonomik güç mü, yoksa Silahlı Kuvvetler’in gücü mü daha 
önemlidir?” diye bir tartışma açılmıştı. Çok net olan bir husus, 
ekonomi sağlam temellere oturtulup sürdürülebilir kılınmadan, Si-
lahlı Kuvvetler’in güçlü olmasının ve dış politikanın ulusal çıkarlar 
doğrultusunda yönlendirilmesinin pek mümkün olmadığıdır. 

Şüphesiz, ekonomi ve güvenlik alanında gelişmeyi demokrasi 
içinde yürütebilme becerisini göstermek de ayrıca önemli. Mese-
la iç güvenliği sağlamanın yolu laik, özgürlükçü demokrasi ve sos-
yal hukuk devleti olmaktan geçiyor. Bu tanımlamaya katılımcılık, 
çoğulculuk, hesap verilebilirlik, saydamlık, kapsayıcılık, iyi ve et-
kin yönetişim gibi nitelikleri de katmak gerekir. Ben demokrasiye 
her atıfta bulunduğumda hep bu belli başlı nitelikleri haiz, dışlayıcı 
değil kapsayıcı olan demokrasiyi anlıyorum. İçimizi kemiren mez-
hepsel, etnik ve ideolojik fay hatlarının ortadan kaldırılmasının ve 
güçlü bir toplum olarak iç güvenliği sürekli kılmanın yolu demok-
rasinin tam kurallarıyla uygulanmasından geçiyor. 

Tabii başta andığım üçlü bileşenin yani güvenlik, kalkınma 
ve demokrasinin, olmazsa olmazı ve gerçekleşmesinin ana aracı 
ülkenin iç ve dış barışının sağlanmasıdır. Dış politikayı bu barış 
arayışı bağlamında düşünmek gerekir. Barış arayışında dış politi-
kaya ek olarak askeri güç ve yumuşak güç de devreye girer. 

Dolayısıyla senin soruna dönersek, Türk dış politikasının de-
mokrasi, ekonomi ve güvenliği eşzamanlı ve dengeli bir kurguy-
la planlaması ve uygulaması bana göre yaşamsal. Türkiye’de bu 
önceliklerin iç ve dış politikadaki “modus operandi”si yani siya-
si ve diplomatik eyleme dönüşmesi “yurtta sulh cihanda sulh” il-
kesi olarak ifadesini bulan barış arayışı etrafında somutlaşmıştır.

MK: Andığınız üç unsurun uygulanmasında her biri kendi faa-
liyet alanında uzmanlaşan kuvvetli devlet kurumları görev üstle-
niyor. Böyle bir kurumsal ayrışma düzeninde her kurumun ken-
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di üstlendiği görevi en iyi şekilde ifa etmesi bu dengeyi sağlamak 
için yeterli midir? Yoksa dengeyi sağlamak için siyaseten özel bir 
çaba gerekir mi?

SK: Her kurumun üstlendiği görevi en iyi şekilde ifa etmesi el-
bette önemli. Siyaset oluşturma süreçlerinin normal işlediği dö-
nemlerde, kendi alanlarında uzmanlaşmış kurumlar arasında re-
kabet ve farklılaşma olur, bu olağan ve hatta sağlıklı bir durum-
dur. Burada siyasi karar verici dengeyi sağlamakla görevlidir. An-
cak Türkiye’nin içinden geçtiği olağanüstü dönemlerde, kurum-
lar arası dengelerin bozulduğuna ve bunun güvenlik, kalkınma ve 
demokrasi arasındaki dengeyi etkilediğine şahit olduk.

Bahsettiğimiz üç unsur birbirine yakından bağlı ve bu sebeple 
aralarındaki denge önemli. Ne zaman ki demokrasi inkıtaa uğra-
dı, ekonomik gelişme ve güvenlik etkilendi. Ne zaman ki güven-
lik açısından bir sorun çıktı, o zaman ekonomik gelişmemiz ve 
demokrasimiz etkilendi. 

Mesela hiç unutmuyorum Orta Doğu Dairesi Başkanlığım sıra-
sında (1978-1980) Kara Harp Okulu’nda verdiğim 12 Eylül önce-
si bir konferansta yine bu üçlü sacayağı modelini kullanmıştım. 
Tam 12 Eylül öncesi olduğu için benim demokrasiyi bu kadar ön 
plana çıkarmam anladığım kadarıyla üst kademede belirli bir ra-
hatsızlık yaratmıştı. O zamanki Harp Okulu yetkilisinin, “Acaba 
bu genç arkadaşlara daha farklı bir şeyler söyleseniz daha iyi ol-
maz mıydı?” dediğini hatırlıyorum. 

MK: Dolayısıyla bu üçlemede sacayaklarından biri zaafa uğra-
dığında diğerlerine de zarar veriyor. Peki, ayaklardan biri düzel-
meye başladığında diğerleri de düzelme sürecine giriyor mu?

SK: Evet, karşılıklı etkileşim içinde birbirlerini aşağıya veya 
yukarıya doğru çekiyorlar.

MK: Dış siyasetin arka planındaki düşünce sistematiğini anla-
ma çabama dönersem; Sönmez Bey’in çizdiği çerçevede güven-
lik, kalkınma ve kapsayıcı demokrasi ana öncelikler. Barış ara-
yışı bu üçlüye hizmet ediyor. Dış siyaset, askeri güç ve yumuşak 
güç ise bahsedilen bu barış arayışının araçları. Özdem Bey, siz bu 
çerçeveyle hemfikir misiniz?




