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Yeni Bakış 

Süreç çökerse kaldığı yerden devam 
etmez 
 

Uluslararası İlişikler Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Sözen, Kıbrıs müzakerelerinin Mont 

Pelerin ayağının başarısızlıkla sonuçlanmasını Yeni Bakış’a değerlendirdi. Sözen, 

"Aceleci davranmamak lazım" diyerek, Kıbrıs'ta sürecin tamamen çökmesini 

diriltmenin tekrardan zaman alması söz konusuyken, araya seçim ve doğalgaz 

aramaları da girerse bu işin 2018 sonrasına sarkması anlamına geldiğini belirtti. 

  

Sözen, "Var olan durum yani satatüko denilen şey durağan değildir. O nedenle 

bunun da hesaplarını tahmin ediyorum ki Anastasiadis yapıyordur. Bu süreç 

çökerse 2018'lerde kaldığı yerden başlamayacaktır. Kaldığı yerden başlasa bile 

parametrelerde bir dizi değişiklik olacaktır. O nedenle Güney Kıbrıs'ın ben AB 

ülkesiyim bana bir şey olmaz diye bir düşünce içinde olduklarını 

düşünmüyorum" diye konuştu. 

  

Çözüm durumunda Avrupa Birliği’ne girmek isteyen KKTC’nin yanı sıra 

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB ile ilişkilerini kesmek istediğini tam 

anlamıyla düşünmediğine işaret eden Sözen, Türkiye'nin AB ile kötüye giden 

ilişkilerinde elini güçlendirmek için "Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda yeni bir 

misyonla yer alabiliriz “dediğini belirtti. 

  

Tüm bunları dengelemenin yolu olarak Erdoğan’ın Batı'dan biraz uzaklaşıp, 

Rusya ve onun eksenindeki ülkelerle ilişkileri çoğaltmaya çalışmasında etkili 

olduğunu aktaran Sözen, “Şangay İşbirliği Teşkilatı da bunlardan biridir. 

Erdoğan, AB'ye 'benim sizin dışınızda da seçeneğim var' demek istiyor" şeklinde 

konuştu. 



  

Deniz ABİDİN 

  

  

  

Uluslararası İlişikler Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Sözen, İsviçre’de başarısızlıkla 

sonuçlanan Mont Pelerin zirvesi, AB üyesi olan Kıbrıs ve Türkiye’nin AB 

üyeliğinden vazgeçme ihtimalini güncel konuları Yeni Bakış’a değerlendirdi. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde AB’ye girmekten 

vazgeçebileceğini bunun yerine Rusya ve Çin’in önderliğindeki Şangay’a üyelik 

sinyalini değerlendiren Sözen Türkiye'nin burada gözlemci sıfatında yer aldığını 

söyledi.  TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde  "Şangay İşbirliği 

Teşkilatında yeni bir misyonla yer alabiliriz" dediğini hatırlatan Sözen, Erdoğan'ın 

bu açıklamayı yaptıktan sonra Çin Dışişleri Bakanı'ndan bir açıklama gelerek, 

"Türkiye ile daha yakın bir işbirliği düşünebiliriz" dediğini kaydetti. Sözen, bu 

açıklamayla birlikte Türkiye'nin İran'ın da içinde bulunduğu Şangay Birliği'ndeki 

ikinci halkaya dâhil edilebileceğini belirtti. Sözen, Erdoğan'ın bu açıklamayı 

yapmaktaki amacının Türkiye'nin AB ile kötüye giden ilişkilerinde elini 

güçlendirmek istediğini söyledi. "Türkiye'nin AB'den tamamen kopması diye bir 

şey mümkün değildir" diyen Sözen, ortada sadece siyasi ilişkilerin söz konusu 

olmadığını belirtti. 

  

"Türkiye ile AB arasında çok ciddi ekonomik entegrasyon var" 

Sözen, Türkiye ile AB arasında çok ciddi ekonomik entegrasyon olduğunu ifade 

ederek, Türkiye ile AB'nin 1996 yılından beri gümrük birliği ilişkisinin olduğunu 

kaydetti. "Bu ilişkiyi ansızın koparmak mümkün değildir" diyen Sözen, Türkiye'nin 

AB ile olan ilişkilerini tamamen keseceğinin düşünülmemesi gerektiğini söyledi. 

Sözen, şöyle devam etti, "AB ile Türkiye'nin ilişkileri iyiye gitmiyor. Son 

zamanlarda bireysel özgürlüklerin kısıtlanması gibi olaylardan ve Erdoğan'ın 



daha otoriter bir yapıya bürünmesinden dolayı ve FETÖ ile mücadele ederken bir 

takım muhalifini ekarte etmesi gibi olaylar Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri 

zorlaştırıyor. Tüm bunları dengelemenin yolu olarak Erdoğan, Batı'dan biraz 

uzaklaşıp, Rusya ve onun eksenindeki ülkelerle ilişkileri çoğaltmaya çalışıyor. 

Şengay İşbirliği Teşkilatı da bunlardan biridir. Erdoğan, AB'ye 'benim sizin 

dışınızda da seçeneğim var' demek istiyor" 

  

"Bu iş 2018'in sonlarına sarkabilir" 

Uluslararası İlişikler Uzmanı Prof. Dr.  Sözen, Kıbrıs müzakerelerinin İsviçre 

ayağının başarısızlıkla sonuçlanmasını da değerlendirerek, ciddi bir yorumda 

bulunmanın çok erken olduğunu söyledi. Sözen, BM iyi niyet misyonunun yaptığı 

açıklamaya bakıldığında, tarafların toprak kriterlerini konuştukları konularda 

başarılı olamadıklarını, liderlerin adaya döndükten sonra bu konu üzerinde 

düşüneceklerinin belirtildiğini kaydetti. Sözen, liderlerin toprak konusunda bu 

noktadan sonra neler yapılabileceğine karar vereceklerinin ifade edildiğini 

söyleyerek, "iki liderin de biz artık müzakereleri sürdürmeyeceğiz deme luksleri 

var mı bundan emin değilim" diye konuştu. 

Sözen, "Aceleci davranmamak lazım" diyerek, Kıbrıs'ta sürecin tamamen 

çökmesini diriltmenin tekrardan zaman alması söz konusuyken, araya seçim ve 

doğalgaz aramaları da girerse bu işin 2018 sonrasına sarkması anlamına geldiğini 

belirtti. Sözen, şunları söyledi, "Kıbrıs'ta sorun aynı şekilde kalır mı? Özellikle 

Kuzey'deki demokratik yapı ne kadar aynı kalır? Birçok yeni vatandaşlıktan 

bahsediliyor. Kısacası var olan durum yani satatüko denilen şey durağan değildir. 

O nedenle bunun da hesaplarını tahmin ediyorum ki Anastasiadis yapıyordur. Bu 

süreç çökerse 2018'lerde kaldığı yerden başlamayacaktır. Kaldığı yerden başlasa 

bile parametrelerde bir dizi değişiklik olacaktır. O nedenle Güney Kıbrıs'ın ben AB 

ülkesiyim bana bir şey olmaz diye bir düşünce içinde olduklarını düşünmüyorum. 

Bundan bir süre önce Anastasiadis, 'Çözüm olmazsa Kuzey'i Türkiye'ye kaptırırız' 

diye bir açıklamada bulunmuştu" 

  

"Türkiye ile Yunanistan arasında garantiler konuşuluyor" 



Sözen, Türkiye ile Yunanistan arasında güvenlik ve garantiler konusunda bir 

diyaloğun olduğunu belirterek, buradan bir çıkış noktası sağlanarak oyunun 

renginin değişebileceğini kaydetti. Sözen, "Önümüzdeki bu üç beş gün önemlidir. 

Tarafların adada nasıl yorumlar yapacakları önemlidir. Süreci nasıl 

değerlendirecekler önemlidir. Bunları bekleyip göreceğiz" diye konuştu.  

Deniz ABİDİN 

 


