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TÜRK DIù POLøTøKASI VE SøVøL TOPLUM KURULUùLARI:
TÜRKøYE’NøN BALKANLAR VE TÜRK DÜNYASINA YÖNELøK
POLøTøKASI ÜZERøNDEN BøR DEöERLENDøRME
Filiz Sever CøCøOöLU
ÖZET
Günümüzde devletlerin uluslararasÕ sistemde yegâne aktör olmadÕ÷Õ kabul edilen bir
gerçekliktir. Gerek uluslararasÕ kurum ve kuruluúlar gibi devlet düzleminin üzerindeki
aktörler, gerekse, askeri ve sivil bürokrasi, medya ve sivil toplum kuruluúlarÕ gibi alt
toplumsal aktörler dÕú politikada karar verme süreçlerinde etkin rol oynamaktadÕrlar. Bu
aktörler devletin karar süreçlerine ayrÕ ayrÕ etkide bulunduklarÕ gibi birbirlerini etkilemek
suretiyle de dÕú politika karar çÕktÕlarÕna katkÕda bulunmaktadÕrlar.Türk dÕú politikasÕnÕn
özellikle doksanlÕ yÕllarÕnda gündemi meúgul eden iki alanÕ olan Balkanlar ve Türk dünyasÕna
yönelik politikasÕnda son dönemde sivil toplum kuruluúlarÕ ön plana çÕkmaya baúlamÕúlardÕr.
Bu çalÕúma devletlerin dÕú politika oluúum sürecinde tek aktör olmadÕ÷Õ gerçe÷inden hareketle
sivil toplum kuruluúlarÕnÕn genelde Türk dÕú politikasÕ, özelde ise Balkanlara ve Orta Asya’ya
yönelik yaklaúÕmÕnÕ analiz etmeyi hedeflemektedir. ÇalÕúma dört baúlÕktan oluúmaktadÕr.
Birinci baúlÕkta sivil toplum ile dÕú politika iliúkisini incelemeye yönelik teorik yaklaúÕmlara
kÕsaca de÷inilecek, ardÕndan ikinci baúlÕkta Türk dÕú politikasÕ ve sivil toplum kuruluúlarÕna
dair genel bir analiz yapÕlacaktÕr. Üçüncü ve dördüncü baúlÕklarda da öncelikle Balkanlara
yönelik dÕú politikada ardÕndan da Türk dünyasÕna yönelik izlenen dÕú politikada sivil toplum
kuruluúlarÕnÕn yaklaúÕmlarÕna bakÕlarak çalÕúma tamamlanacaktÕr.
Anahtar Kelimeler: Sivil toplum, dÕú politika, Balkanlar, Türk dünyasÕ
TURKISH FOREIGN POLICY AND CIVIL SOCIETY: AN ASSESMENT ON
TURKISH FOREIGN POLICY TOWARDS BALKANS AND TURKISH WORLD
ABSTRACT
It is an established fact that states are not the only actors in international system. Both
international actors such as institutions and organizations acting above state level and subsocietal actors such as the military and civilian bureaucracy, the media and civil society
organizations play active roles in the decision-making processesof foreign policy. Not only do
such actors have an individual impact on decision-making process of the states, they also
make contributions to the foreign policy outcomesby affecting one another.Regarding the
policies towards Balkans and Turkish World, that occupied the agenda especially in the 90s in
Turkish foreign policy, Non-governmental organizations have recently begun to come into
prominence. This study aims to analyze NGOs approaches towards Turkish foreign policy in
general, and Balkans and Central Asia in particular, considering the fact that states are not the
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unique actors in foreign policy formulation process. The study is consisted of four parts. In
the first part, the theoretical approaches, examining the relations between civil society and
foreign policy will be mentioned. Following that, a general analyze will be carried out about
Turkish foreign policy and NGOs in the second part. The study will be concluded by probing
the approaches of NGOs towards Balkans at first, in the third part and the Turkish World later
as the final chapter.
Key Words: Civil Society, foreign policy, the Balkans, Turkish world
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Sivil Toplum-DÕú Politika øliúkisini AçÕklamaya Yönelik YaklaúÕmlar
Demokratikleúme ve toplumsal modernleúmeye yaptÕ÷Õ katkÕnÕn yanÕnda sivil
toplumun Türk dÕú politikasÕ için de önemli bir aktör haline geldi÷ini söylemek
yanlÕú olmayacaktÕr. Küreselleúmenin etkisiyle devletlerin uluslararasÕ sistemde tek
aktör oldu÷u kabulü de÷iúmiútir. Gerek devlet düzleminin altÕndaki aktörler, gerekse
üst aktörler çeúitlenmiú ve karar alma süreçlerine etkileri artmÕútÕr. Üst aktörler
olarak kabul edilebilecek olan uluslararasÕ örgütler ve uluslararasÕ sistem gibi
aktörler devletin dÕú politika konusunda karar alma süreçlerine yönelik birebir
etkisinin yanÕnda do÷rudan alt aktörleri etkilemek suretiyle de bu sürece katkÕ
yapmaktadÕr. Alt aktörler ise siyasi ve idari aktörler ve sivil aktörler olarak
sÕnÕflandÕrÕlabilirler. Sivil toplum kuruluúlarÕ (STK) da bu sivil aktörlerden biri
olarak devletin dÕú politikaya yönelik karar almasÕnda do÷rudan ve/ya dolaylÕ etkide
bulunmaktadÕr.
Alt toplumsal aktörlerin çÕkar ve önceliklerinin dÕú politika kararlarÕnÕn
alÕnmasÕnda önemli oldu÷unu belirten neoliberal teori ile uluslararasÕ kurumlarÕn
önemini vurgulayan neoliberal-kurumsalcÕlÕ÷Õn kesiúme noktasÕnda bulunan
konstrüktivizm tam da bu noktada devreye girmektedir. Çünkü alt toplumsal aktörler
-konumuz itibariyle STK’lar- uluslararasÕ kurumlarla do÷rudan iliúki kurmak
suretiyle dÕú politik karar sürecinde etkili olmaktadÕrlar. UluslararasÕ kurumlar da
STK’lar üzerinde farklÕ úekillerde etkilerde bulunarak bir etkileúim
oluúturmaktadÕrlar. AyrÕca uluslararasÕ kurumlar tarafÕndan ortaya konulan
uluslararasÕ normlarÕn yayÕlmasÕ ve içselleútirilmesinde STK’lara önemli görevler
düúmektedir. Bu da onlarÕn transnasyonel sosyalleúmeye yaptÕklarÕ katkÕyÕ
göstermesi bakÕmÕndan önem taúÕmaktadÕr. AyrÕca yine STK’lar kendi ülkelerindeki
toplumsal normlarÕ da halkla paylaúarak onlarÕn yayÕlmasÕ ve benimsenmesine katkÕ
sa÷lamaktadÕrlar. Bu yolla da toplumsal sosyalleúme konusunda önemli bir paya
sahip olmaktadÕrlar.
Klasik konstrüktivistlere yaptÕ÷Õ eleútirilerle bilinen J. Checkel 1997 yÕlÕnda
basÕlan “International Normsand Domestic Politics: Bridging the RationalistConstructivist Divide” isimli eserinde tam da baúlÕ÷Õna uygun úekilde
Konstrüktivizm ile Rasyonalist teoriler arasÕnda bir köprü kurma çabasÕnda
olmuútur. Checkel bu çalÕúmada hem rasyonalistlerin hem de konstrüktivistlerin
ortaya attÕ÷Õ varsayÕmlarÕ kullanarak farklÕ bir model oluúturmaya çalÕúmaktadÕr
(Checkel, 1997). Checkel, liberal kurumsalcÕlarÕn uluslararasÕ normlarÕn aktör
davranÕúlarÕnÕ sÕnÕrladÕ÷Õ, konstrüktivistlerin ise normlarÕn aktörlerin kimliklerini ve
çÕkarlarÕnÕ inúa etti÷i düúüncelerinin her ikisinin de do÷ru oldu÷unu, çünkü
normlarÕn bazen sÕnÕrlayÕcÕ, bazen de inúa edici oldu÷unu iddia etmektedir (Checkel,
1997: 474). Checkel’in bu modelde yapmaya çalÕútÕ÷Õ, uluslararasÕ normlar ile iç
aktörler arasÕndaki iliúkiyi analiz etmeye çalÕúmaktÕr. Bütün toplumsal aktörlerin
(bürokratlarÕn, kongre üyelerinin, baskÕ gruplarÕnÕn vs.) global normlardan
etkilendi÷ini belirten Checkel, normlarÕn aktörler üzerindeki etkisinin bazÕ
durumlarda onlar üzerinde “baskÕ kurucu” kimi durumlarda ise onlara “ö÷retici” ya
da onlarÕ “içselleútirici” olabilece÷ini belirtmektedir. Checkel’e göre analistlerin
bazÕlarÕ, aktör davranÕúÕnÕn rasyonel araç-amaç mantÕ÷Õ tarafÕndan yönetildi÷ini
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düúünmektedir, fakat normlar bu hesaplamalarÕ de÷iútirmektedir. Bu durumda
aktörler mevcut çÕkarlarÕnÕ en iyi nasÕl gerçekleútirebileceklerini tekrar hesaplarlar.
Di÷erleri ise aktör davranÕúÕnÕn kurala dayalÕ oldu÷unu ve stratejik ve araçsal
hesaplamalarÕn, sosyal normlardan türetilen normlara uygun davranÕú mantÕ÷Õ
denilen úeyle yer de÷iútirdi÷ini iddia ederler. Bu kiúilere göre, normlar davranÕúÕ
sadece sÕnÕrlamaz, aynÕ zamanda aktörün kimli÷ini/çÕkarÕnÕ da inúa ederler. Checkel
bu iki kavramsal modelin altÕnÕ çizerek ortaya çÕkan úeyin, aktör merkezlili÷e (actorcentered) karúÕ karúÕlÕklÕ inúa (mutualconstruction) oldu÷unu belirtmektedir.
(Checkel, 1997: 475)
Checkel’in üzerinde önemle durdu÷u konulardan biri de normlarÕn
içselleútirilmesi noktasÕndadÕr. Bu konuda güçlü analizler yapan Checkel’in
uyguladÕ÷Õ modeller iç toplumsal aktörlere de yer verdi÷i için konumuzla alakalÕdÕr.
NormlarÕn iç alana ulaúmasÕnÕ Checkel, norm güçlendirme (norm empowerment)
olarak tanÕmlamaktadÕr. Bu noktada öncelikle benimseme (adoption) ve gündem
oluúturma (agenda-setting) ön plana çÕkmaktadÕr. Özellikle normda yer alan kurallar
söylem ve davranÕútaki de÷iúim vasÕtasÕyla, dikkat çekti÷i ve tartÕúmalarÕn odak
noktasÕ haline geldi÷inde norm güçlendirme gerçekleúecektir (Checkel, 1997:476).
Avrupa Birli÷i tarafÕndan ortaya konan de÷erleri norm kabul etti÷imizde, normlarÕn
benimsenmesi ve gündemi meúgul etmesi, bu normlarÕn içselleútirilmesini ve
dolayÕsÕyla söylem ve davranÕúlarda da de÷iúimler olmasÕnÕ sa÷layacaktÕr.
NormlarÕn devlet dÕúÕ aktörler tarafÕndan içselleútirildi÷i zaman, bu kurallarÕ
uygulamalarÕ için karar alÕcÕlarÕ da harekete geçireceklerini belirten Checkel, bu
aktörlerin anÕ zamanda toplum üzerinde de bir baskÕ unsuru oluúturdu÷unun altÕnÕ
çizmektedir. Aúa÷Õdan baskÕyla karúÕlaútÕ÷Õnda seçkinler stratejilerini yeniden
belirlerler ve böylece normlar güçlendirilir. Böylelikle uluslararasÕ normlar devlet
karar alÕcÕlarÕnÕn davranÕúlarÕnÕ sÕnÕrlamÕú olur. Checkel bunu “karar vericiler
(elitler) üzerinde toplumsal baskÕ” olarak tanÕmlamaktadÕr. (Checkel, 1997: 476477) .
Di÷er durumda ise ö÷renme süreci karar alÕcÕlarÕ, uluslararasÕ normlarda yer
alan kurallarÕ benimsemeye yönlendirir. Normlar içselleútirilir ve davranÕúsal
tezlerini meydana getiren ortak bir özneler arasÕ anlayÕú dizisi oluúturulur. Bu
ö÷renme mekanizmasÕ yapÕsalcÕlÕkla açÕklanmaktadÕr. Norm güçlenmesi karar
vericilere yeni de÷erler ve çÕkarlar ö÷retildi÷inde oluúur; bunlarÕn davranÕúlarÕ,
etkileúim süreci vasÕtasÕyla, küresel normlardan ö÷renilen uygunluk mantÕ÷Õyla
yönlendirilmektedir. Bu da konstrüktivizmin merkezinde yer alan karúÕlÕklÕ inúa
durumudur. Bu durum ise Checkel tarafÕndan “karar vericilerin (elitlerin)
ö÷renmesi” úeklinde tanÕmlanmaktadÕr (Checkel, 1997: 476-477).
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ùekil 1: DÕú Politika Karar Alma Süreci

Alt Aktörler (Liberalizm/ Neoliberalizm)
YukarÕdaki úekilde de görüldü÷ü gibi, devlet düzleminin altÕndaki aktörlerin
çÕkar ve önceliklerinin dÕú politikanÕn úeklini belirledi÷i varsayÕmÕyla hareket eden
neoliberalizm üst aktörlerin etkisi konusuna de÷inmemiútir. Üst aktörlerin tez
ba÷lamÕnda bir baúka etkisi de alt aktörleri etkilemek suretiyle dÕú politika yapÕm
sürecine katkÕda bulunmaktÕr. Bu iki aktör grubu arasÕndaki karúÕlÕklÕ etkileúim ve
inúa sürecini en iyi açÕkladÕ÷Õ düúünülen konstrüktivizm de bu noktada devreye
girmektedir.

Türk DÕú PolitikasÕ ve Sivil Toplum KuruluúlarÕ
Son dönemde Türk dÕú politikasÕnda sivil toplum kuruluúlarÕnÕn etkisi
göreceli olarak artmÕútÕr. ArtÕk devletlerin dÕú politika oluúturma sürecinde tek aktör
olduklarÕ kabulü de÷iúime u÷ramaya baúlamÕútÕr. Bu geliúmelerde dünyadaki
de÷iúim ve dönüúümün de etkisi olmuútur.
So÷uk SavaúÕn sona eriúi ve küreselleúmenin ortaya çÕkardÕ÷Õ yeni koúullar
Türkiye’nin hem iç hem de dÕú politikasÕnda derin etkiler yaratmÕú ve halen daha
yaratmaya devam etmektedir. Sovyetlerin ve ardÕndan Yugoslavya’nÕn da÷ÕlmasÕ
sadece Türkiye’nin hemen yanÕ baúÕndaki co÷rafyada ortaya çÕkardÕ÷Õ yeni durumu
de÷il, aynÕ zamanda yeni bir dünya düzenini de getirmekteydi. Bu bölgeler ve
ülkelerle kurulacak olan iliúkilerde, Türkiye’de ve söz konusu ülkelerde yaúayan
akraba topluluklarÕnÕn beklentileri yeni bir dÕú politika parametresi olarak devreye
girmiútir. Yine küreselleúmenin de etkisiyle ortaya çÕkan kimlik siyaseti de iç
siyasetten dÕú politika düzlemine taúÕnarak uluslararasÕ bir nitelik kazanmÕútÕr. Bu
siyasi ve toplumsal alandaki de÷iúmelere ilave olarak ekonomik alanda da dÕúa
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açÕlma, ekonomideki liberalleúme politikalarÕ ve bu programlarÕn uygulamalarÕ dÕú
politika ile ilgilenen iú adamlarÕnÕn ve iúadamÕ kuruluúlarÕnÕn artÕúÕna neden
olmuútur (Do÷an ve Mazlum, 2006: 12).
Tüm bu tespitler alt alta konuldu÷unda son yirmi yÕl içerisinde dÕú politikaya
olan toplumsal ilgideki artÕú gözle görülmektedir. ùule Kut’un ifadesiyle “1990’lÕ
yÕllarda hem uluslararasÕ sorunlar hem de dÕú politika kamuoyu tarafÕndan belki de
hiç olmadÕ÷Õ kadar tartÕúÕlÕr olmuútur” (Kut, 1998: 46). 1990’lÕ yÕllarda ortaya çÕkan
bu ilgi, 2000’li yÕllarda daha sistemli ve örgütlü bir hale gelmiútir.
Bu dönüúümde tabandan gelen taleplerin yanÕnda daha makro düzeydeki
de÷iúimlerin de etkisi olmuútur. Ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda ortaya çÕkan
liberalleúme ve demokratikleúmenin dÕú politikaya etkileri olmuútur. Rubin bu
durumu “devletin büyük oranda otonom davranarak, belirli politika ve yapÕlarÕ
üstten empoze etti÷i eski sistemin yerini çÕkar gruplarÕ ve siyasi ço÷ulculu÷un
geliúti÷i, dÕú politikayÕ úekillendiren ve etkileyen farklÕ güçlerin ortaya çÕktÕ÷Õ yeni
bir dÕú politika iklimine bÕraktÕ÷Õ” tespitiyle açÕklamaktadÕr (Rubin, 2002: 379).
Bu yeni ortamda dÕú politika sadece devlet aygÕtÕnca belirlenen bir konu
olmaktan çÕkÕp, gerek devlet içindeki farklÕ aktörlerin, gerekse farklÕ toplumsal
kesimlerin benzeúen, yarÕúan ya da çatÕúan çÕkarlarÕnÕn etkiledi÷i süreçler sonucunda
belirlenen bir konu olmaya baúlamÕútÕr. Bu durumun somut bir göstergesi de dÕú
politika alanÕna dahil olmaya ve süreci etkilemeye çalÕúan toplumsal aktörlerin
sayÕsÕnda ve çeúitlili÷indeki artÕútÕr. Bunun sonucu olarak, iú çevreleri, etnik gruplar,
farklÕ düúünsel ve ideolojik tabandan gelen toplumsal örgütlenmeler gerek kendi
gündemleri ve öncelikleri etrafÕnda gerekse toplumsal yarar kavramÕ ekseninde
uluslararasÕ iliúkiler alanÕna dahil olmaya çalÕúmaktadÕrlar (Do÷an ve Mazlum, 2006:
13-14).
Bütün bu de÷iúim ve dönüúümle beraber dÕú politikanÕn kapsamÕndaki
geniúlemenin de etkisiyle ortaya çÕkan bir baúka yeni aktör de dilimize “düúünce
kuruluúlarÕ” olarak çevrilen özellikle ABD ve Avrupa’da uzun yÕllardÕr önemli bir
aktör halindeki “think-tank kuruluúlarÕ”dÕr. DÕú politika alanÕnÕ daha fazla
toplumsallaútÕran ve tartÕúmaya açÕk hale getiren düúünce kuruluúlarÕnÕn sayÕsÕndaki
artÕú, yöneldikleri dÕú politika sorunlarÕnÕn çeúitlili÷i ve yürüttükleri faaliyetlerin
niteli÷indeki de÷iúme, genel dÕú politika algÕlayÕúÕndaki de÷iúimin de bir
göstergesidir (Do÷an ve Mazlum, 2006: 14).
UluslararasÕ iliúkilerin daha geniú sosyal kesimlerin yaúantÕsÕnÕ do÷rudan
etkilemeye baúlamasÕ ile birlikte, do÷rudan dÕú politikayÕ etkilemek üzere kurulan
toplumsal örgütler artmÕú, de÷iúik toplumsal kuruluúlar dÕú politika sorunlarÕyla daha
yakÕndan ilgilenmeye baúlamÕúlardÕr. øú çevrelerini temsil eden kuruluúlar,
etnik/dinsel nitelikli toplumsal örgütlenmeler ve medya organlarÕnÕn dÕú politika
kararlarÕ üzerinde ne ölçüde etkili olabildi÷ini saptamak her ne kadar güç olsa da bu
kuruluúlarÕn yeni sorunlarÕ kamuoyunun dikkatine getirerek ulusal gündemin
biçimlendirilmesi yoluyla kamuoyu ve siyasal aktörlerin yönlendirilmesi gibi
etkinliklerle dÕú politika oluúum sürecini zenginleútirdikleri açÕktÕr. Bu
örgütlenmelerin dayanÕúma kampanyalarÕ düzenleyerek, ulusüstü yapÕlara üye
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olarak, gerek ulusal, gerek uluslararasÕ düzeyde dikkat çeken eylemler ya da
lobicilik çalÕúmalarÕ gerçekleútirerek de÷iúik ülkelerle ikili iliúkileri etkileyebilecek
düzeyde güçlenmiú olmalarÕ da yadsÕnamayacak bir gerçektir (Özcan, 2004: 830).
Türk dÕú politikasÕ ve sivil toplum kuruluúlarÕ ile ilgili söylenebilecek ilk úey
dÕú politika alanÕnÕn STK’lar için henüz yeni bir alan oldu÷udur. Türk devlet
gelene÷inde dÕú politika konusu daha çok yürütme erki ve askeri ve sivil bürokratik
elit tarafÕndan yürütüldü÷ü için bu alanÕn toplumsal aktörlere açÕlmasÕ henüz yeni bir
oluúumdur. Küreselleúme ve liberalleúme e÷ilimlerinin Türkiye’yi etkilemesi
sonucunda ortaya çÕkan yeni aktörlerden biri de STK’lar olmuútur. Ancak STK’lar
henüz bu alanda karar sürecinde çok fazla etkili olamamaktadÕrlar. Bunda STK’larÕn
kapasitelerindeki eksiklik de etkili olmakla beraber, bu yeni aktörlere biçilecek role
Türk karar vericilerin henüz çok da fazla hazÕrlÕklÕ olmadÕ÷Õ söylenebilir.
Türk dÕú politikasÕyla ilgili politika belirlemede STK’larÕn hangi aúamada bir
rol oynayabilece÷i de konudan konuya de÷iúiklik arz etmektedir. BazÕ alanlarda
STK’lar Türk dÕú politikasÕ gündemini belirleyebilirken (Mavi Marmara olayÕndaki
gibi1) ço÷unlukla da karar vericiler tarafÕndan belirlenmiú gündem üzerine STK’lar
mesai harcamaktadÕr. Ancak bazÕ düúünce kuruluúlarÕnÕn -TESEV, SETA gibiyapmÕú oldu÷u çalÕúmalar, hazÕrladÕklarÕ raporlar siyasi iktidarlarÕn o bölgeye/ülkeye
yönelik yeni politikalar belirlemesi konusunda bir fizibilite çalÕúmasÕ niteli÷inde
de÷erlendirilebilmektedir.
Türkiye’deki STK’lar ile ilgili varÕlabilecek önemli yargÕlardan biri de
özellikle son on yÕlda ülkemizdeki, STK’larÕn yurtdÕúÕndaki muadilleriyle derin bir
iletiúim ve iúbirli÷i içinde oldu÷udur. Özellikle ekonomi ve çalÕúma dünyasÕyla ilgili
STK’larÕn (TÜSøAD, TOBB, TÜRK-øù, TøSK gibi) yurtdÕúÕnda bulunan STK’lara
uzun yÕllardÕr üye olduklarÕ ya da bazÕlarÕnÕn yurtdÕúÕnda çeúitli ülkelerde
temsilcilikler açarak bu bölgelere yönelik çalÕúmalarÕnÕ oradan yürüttükleri
gözlenmektedir. Bu da Türkiye henüz AB üyesi olmasa bile bu STK’larÕn yurtdÕúÕna
açÕldÕ÷ÕnÕ göstermesi bakÕmÕndan önemlidir.
Türkiye’deki STK’larÕn dÕú politikaya yönelik ilgilerinin dönemsel
de÷iúiklikler gösterdi÷i de söylenebilir. Bu de÷iúiklikler bazen dÕú konjonktürden
kaynaklanan de÷iúimler olmakla birlikte, bazen de o STK’nÕn kendi üst
yönetimindeki de÷iúikliklerden kaynaklanmaktadÕr. Bu konu STK’larÕn Türkiye’nin
AB üyeli÷ine bakÕúÕ konusunda kendini hissettirmektedir. BazÕ STK’larÕn son
dönemde bazÕ AB üyesi ülkelerin Türkiye’ye karúÕ uyguladÕ÷Õ olumsuz politikalar
sonucunda Türkiye-AB iliúkilerindeki duraklamadan dolayÕ AB’ye yönelik
ilgilerinde de÷iúiklik olurken, bazÕlarÕnda önceki yönetimler AB üyeli÷ine so÷uk
bakarken, mevcut yönetimlerin daha olumlu bakmasÕ sonucunda politika
de÷iúikliklerine gitmiútir.

1

Bu olay ileriki baúlÕklarda detaylÕ olarak anlatÕlacaktÕr.
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Türkiye’nin Balkanlar PolitikasÕ ve Sivil Toplum KuruluúlarÕ
Balkanlar, gerek Türkiye açÕsÕndan gerekse bölge ve Avrupa’nÕn istikrarÕna
etkisi açÕsÕndan Türkiye’nin hemen her alanda ilgisine mazhar olan bir bölgedir. Bu
ilgi sadece hükümetler arasÕ ve diplomatik düzeylerde de÷il aynÕ zamanda toplumlar
arasÕ diyaloglarÕ da kapsamaktadÕr. Bölgenin yapÕsÕ, bölgede geçmiúte yaúanan
tecrübeler ile bölgesel ve küresel güçlerin bölge ile ilgili hesaplarÕ göz önüne
alÕndÕ÷Õnda sivil toplum kuruluúlarÕnÕn önemi daha da artmaktadÕr. STK’larÕn
toplumlar arasÕnda yeni iletiúim kanallarÕ açma yetene÷inden, beúeri de÷erlerin
paylaúÕmÕna zemin olacak platformlar oluúturma kapasitesinden, ortak kültür
de÷erleri etrafÕndan bölge ile tarihi yüzyÕllara dayanan dostluk köprülerinin yeniden
atÕlmasÕna olanak sa÷layacak etki ve fonksiyonlarÕndan yararlanmanÕn bu bölgeye
yönelik politikalarÕn geliútirilmesi için uygun bir yöntem oldu÷u açÕktÕr
(http://tasep.org, 21.11.2009).
Bu noktada Türkiye’nin Balkanlar politikasÕ konusunda etkili olabilecek
STK’larÕn baúÕnda göçmen dernekleri gelmektedir. Balkan Dernekleri ve Rumeli
Dernekleri bu oluúumlarÕn baúÕndadÕr. Yugoslavya Sosyalist Cumhuriyeti da÷Õlana
kadar derneklerin yaúamsal iúlevleri dÕúta ve içte komünist bloka karúÕ mücadelede
yer almaktan ibaret olmuútur. Günümüzde ise beklentiler Türkiye’nin bölgesel
politikalarÕ çerçevesinde belirlenmiútir. Bu beklentier, bir bakÕma derneklerin arzu
ettikleri ve uygulama alanlarÕyla örtüúen özelliktedir (Özgür BaklacÕo÷lu, 2006: 86).
Türkiye’de, kurulu bulunan STK’larÕn Balkanlar’a yönelik ilgisinin iki ana
nedeni bulunmaktadÕr. Bunlardan birincisi millet birli÷i di÷eri ise din birli÷idir.
Türkiye, Balkanlar’da huzur ve güvenin korunmasÕnÕ ve buradaki halklarÕn can
güvenli÷inin sa÷lanmasÕnÕ çok önemli görmektedir. Bu da karúÕlÕklÕ iyi iliúkilerin
kurulmasÕ ve dostlu÷un pekiúmesi ile sa÷lanabilir. Bunu sa÷layacak olan da bu
bölgeye yönelik çalÕúan STK’lardÕr (Pehlivano÷lu, 2010: 294)
Türkiye’nin Balkanlara yönelik politikalarÕnda derneklerden beklentisi,
“öteki” devletle iliúkilerin bozulmamasÕ adÕna devletle danÕúÕklÕk içerisinde olma
sorumlulu÷unu birincil öneme yerleútirmeleridir. Baúka bir deyiúle Ortado÷u, KÕbrÕs,
AB gibi birincil önemde gördü÷ü dÕú politikalarÕ lehine Balkan ülkeleriyle var olan
sorunlarÕ göz ardÕ etme politikasÕ benimseyen Türkiye, derneklerin ikili iliúkilerde
sorunlar yaratmamasÕnÕ arzular görünmektedir. Bu politika çerçevesine derneklerin
rolü Balkanlar’da yaúayan Türk ve Müslüman topluluklarÕn Türkiye ile kültürel
ba÷larÕnÕ canlÕ tutmak, hak ve özgürlükleri konusunda bilinçlendirmek, kültürel
yaúamlarÕnÕ devam ettirmek ile siyasal tecrübelerini arttÕrma yönünde yardÕmcÕ
olmak úeklinde düúünülebilir. Türk topluluklarÕnÕn bulunduklarÕ ülkeye adaptasyonu
ve etkin konuma getirilmesi yoluyla hedeflenen, göç etme gelene÷inin kÕrÕlmasÕ ve
bu topluluklarÕn barÕú köprüsüne dönüútürülmesidir (Özgür BaklacÕo÷lu, 2006: 87).
Ancak 1989 öncesi düzenden devralÕnan yönetim yapÕlarÕnda varolan
demokratik kurallar yoksunlu÷u, taban ile yönetim arasÕnda iletiúimsizli÷in
yaúanmasÕna neden olmaktadÕr. Bundan dolayÕ da, derneklerin dÕú politika
alanÕndaki yaklaúÕm ve beklentileri her zaman toplumsal talepleri ve sorunlarÕ ikna
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edici düzeyde yansÕtamamaktadÕr. Toplumsal deste÷e sahip olmamalarÕ, göçmen
derneklerinin kaynak ülke konsolosluk ve temsilcilik düzeyinde yürüttükleri
etkinliklerini de sÕnÕrlamakta ve göçmen toplulu÷unun tümünü ilgilendiren sorunlar
çözümsüz kalÕrken, vize, iú kurmada aracÕlÕk, vatandaúlÕk iúlemleri konularÕnda bir
takÕm kiúisel sorunlarÕn halli ön plana çÕkabilmektedir. Bu türden kurumsallÕktan
uzak kalmÕú iliúkinin derneklerin sadece STK kimliklerine de÷il, Türkiye’deki dÕú
politika karar alma mekanizmasÕndaki konumlarÕna da yansÕdÕ÷Õ görülmektedir.
Sonuçta dernekler, siyasal sürecin içinde olmaktan çok iktisadi, sosyal ve kültürel
faaliyet alanlarÕna itilmiú görünmektedir (Özgür BaklacÕo÷lu, 2006: 89).
Türkiye’nin Balkanlar’a yönelik politikasÕ konusunda di÷er dÕú politika
konularÕnda oldu÷u gibi düúünce kuruluúlarÕ çeúitli faaliyetlerde bulunmaktadÕrlar.
YukarÕda da belirtildi÷i gibi özellikle “aktif dÕú politika” stratejisi çerçevesinde
Balkanlar’a yönelik ilgide artÕú yaúanmÕú olmasÕ düúünce kuruluúlarÕnÕ da buralara
yönelik faaliyetler yapmaya itmiútir. Bu faaliyetlerden biri de Türk Asya Stratejik
AraútÕrmalar Merkezi (TASAM)’nin öncülü÷ünde NamÕk Kemal Üniversitesi ve
Tekirda÷ Valili÷i ile Belediye BaúkanlÕ÷Õ’nÕn destek verdi÷i her yÕl yapÕlan
konferanslarÕn üçüncüsü olan “Balkanlar’da Bölgesel øúbirli÷inde STK ve Düúünce
KuruluúlarÕnÕn Rolü” temalÕ uluslararasÕ konferanstÕr. 28 Nisan-1 MayÕs 2010
tarihlerinde gerçekleútirilen konferansa baúta bakanlar olmak üzere çok sayÕda üst
düzey yetkili ve bu alanda çalÕúan akademisyenler, medya ve STK temsilcileri
katÕlmÕútÕr. Konferansta baúlÕ÷Õndan da anlaúÕlaca÷Õ gibi Balkan ülkeleriyle bölgesel
iúbirli÷ine yönelik politikalarda STK’larÕn ve düúünce kuruluúlarÕnÕn ne gibi
katkÕlarÕ olabilece÷i tartÕúÕlmÕútÕr. Kongreye ayrÕca Balkan ülkelerinden temsilcilerin
de katÕlmÕú olmasÕ ülkeler arasÕ diyalogun tesis edilmesi bakÕmÕndan önem
taúÕmaktadÕr (http://www.tasam.org, 09.08.2009)
TASAM tarafÕndan gerçekleútirilen bu organizasyonun bir önemi de
devletten devlete yürütülen diplomasinin yerini, bu faaliyetlerle birlikte toplumdan
topluma yürütülen bir diplomasinin olmasÕdÕr. Bu sayede öncelikle toplumlarÕn
birbirini daha yakÕndan tanÕmalarÕ sa÷lanmaktadÕr ve önyargÕlar ve negatif
düúüncelerin ortadan kaldÕrÕlmasÕ düúünülmektedir. Birbirini daha yakÕndan tanÕyan
insanlar arasÕnda da iúbirliklerinin ortaya çÕkmasÕ beklenmektedir. Bu
iúbirliklerinden en fazla yararlanacak olanlar da kuúkusuz bu ülkelere yönelik
politikalar yürütecek olan karar vericiler olacaktÕr. Bu anlamda TASAM’Õn
Balkanlar’a yönelik olarak entelektüel düzeyi yüksek, iyi planlanmÕú ve hedefleri
do÷ru belirlenmiú bir kamu diplomasisi2 projesi yürüttü÷ü söylenebilir (Özkan,
2010).

2

Kamu diplomasisi basitçe, bir hükümetin baúka bir ulusun halkÕnÕ ve aydÕnlarÕnÕ bu ulusun
politikalarÕnÕ kendi halkÕnÕn avantajÕna döndürmek amacÕyla etkilemeye çalÕúmasÕdÕr
(Akçada÷; t.y.).
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Türk DünyasÕ ve Sivil Toplum KuruluúlarÕ
Sovyetler Birli÷i’nin da÷ÕlmasÕnÕn ardÕndan 90’lÕ yÕllarÕn baúÕnda Türk dÕú
politikasÕ için yeni bir alan açÕlmÕútÕ. Bu bölgeye yönelik geliútirilecek politikalarÕn
baúlangÕcÕ ile Türkiye’de sivil toplumun geliúmeye baúlamasÕ da aynÕ dönemlere
tekabül etmekteydi. Türk dÕú politikasÕnÕn bu alandaki faaliyetlerine sivil toplum
kuruluúlarÕnÕn katÕlmasÕ, müdahil olmak istemesi kaçÕnÕlmaz olmuútu.
Türk dÕú politikasÕnÕn bu alanÕnda örne÷in Do÷u Türkistan’a dikkati çekmek
ve destek sa÷lamak amacÕyla kurulan Do÷u Türkistan Kültür ve DayanÕúma Derne÷i
gibi tek bir bölgeye yönelik STK’lar oldu÷u gibi tüm Türk dünyasÕna yönelik
faaliyetler gösteren STK’lar da mevcuttur (Çelik, 2006: 65). Bunlar arasÕnda en
bilinenler olarak Türk Devlet ve TopluluklarÕ Dostluk, Kardeúlik ve øúbirli÷i VakfÕ
(TÜDEV), Türk OcaklarÕ, Türk Asya Stratejik AraútÕrmalar Merkezi (TASAM),
UluslararasÕ øliúkiler ve Stratejik AraútÕrmalar Merkezi (TÜRKSAM), UluslararasÕ
Stratejik AraútÕrmalar Kurumu (USAK), daha sonra kapatÕlmÕú olmakla birlikte
Avrasya Stratejik AraútÕrmalar Merkezi’ni (ASAM) saymak mümkündür.
Türk Devlet ve TopluluklarÕ arasÕnda dostluk ve kardeúli÷i geliútirmek
amacÕyla, 21-23 Mart 1993’de Türk Devlet ve TopluluklarÕ Dostluk, Kardeúlik ve
øúbirli÷i KurultayÕ düzenlenmiú ve bu kurultayÕn ardÕndan dönemin Milliyetçi
Hareket Partisi (MHP) Genel BaúkanÕ Alparslan Türkeú’in giriúimiyle TÜDEV
kurulmuútur. Kurultaylar 2001 yÕlÕna kadar hükümetlerin finansal deste÷iyle devam
etmiútir. Verilen beú yÕllÕk aradan sonra 2006 yÕlÕnda TÜDEV, Baúbakan Recep
Tayyip Erdo÷an’la temasa geçerek kurultaylarÕ devam ettirmek istediklerini
iletmiútir. BaúbakanlÕktan gelen olumlu yanÕtla beraber TÜDEV, Türk øúbirli÷i ve
KalkÕnma ødaresi BaúkanlÕ÷Õ (TøKA) ile iúbirli÷i yaparak 18-20 Eylül 2006
tarihlerinde 10. Türk KurultayÕnÕ gerçekleútirmiútir. AçÕlÕúÕ Baúbakan Erdo÷an
tarafÕndan yapÕlan Kurultaya çok sayÕda bürokrat, ülkelerin devlet ve hükümet
baúkanlarÕ, çeúitli kuruluúlarÕn baúkanlarÕ ve STK temsilcileri katÕlmÕútÕr (Çelik,
2006: 65). Kurultayda Azerbaycan, Kazakistan, KÕrgÕzistan, Özbekistan,
Türkmenistan, Tacikistan, Mo÷olistan ve KKTC ile Rusya Federasyonu'ndan
Tataristan, Çuvaúistan, Saha-Hakas ve Altay Cumhuriyetleri ile Kafkas HalklarÕ,
KÕrÕm Özerk Bölgesi ve Gagavuz Bölgesi, øran, Irak, Afganistan, Gürcistan, BatÕ
Trakya, Kosova, Romanya, Makedonya, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Arnavutluk,
Almanya, Fransa, ABD, Avustralya, Belçika ve øsviçre'de yaúayan Türk diasporasÕ
temsil edilmiútir (http://www.hurriyet.com.tr, 20.10.2009). Üniversiteler, sivil
toplum kuruluúlarÕ, düúünce kuruluúlarÕ, ticaret ve sanayi odalarÕ ile medya
temsilcilerinin yanÕ sÕra - ilk defa bu kurultayda olmak üzere – aúa÷Õda belirtilen
komisyonlarla ilgili devlet birimlerinin temsilcileri de (100’ü aúkÕn katÕlÕmcÕ) yer
aldÕ. UluslararasÕ øliúkiler, Medya ve øletiúim Komisyonu, øktisadi, Ticari, Mali øúler
ve Turizm Komisyonu, E÷itim-Ö÷retim, Bilim ve Teknoloji Komisyonu, Kültür
Komisyonu, Toplum Yönetimi ve Hukuk Komisyonu ve Gençlik Komisyonu’ndan
oluúan 6 farklÕ komisyon kendi alanlarÕyla ilgili konularÕ görüúerek mevcut durumu
masaya yatÕrdÕ ve somut öneriler içeren raporlar hazÕrladÕ. Bu komisyonlara devletin
ilgili birimlerinden temsilcilerin katÕlÕmÕnÕn gerçekleúmiú olmasÕ gerek komisyon
çalÕúmalarÕ gerekse hazÕrlanan raporlar üzerinde önemli etkide bulundu. Raporlarda
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getirilen somut önerilerin hangi devlet birimi yoluyla hayata geçirilebilece÷i
belirtilerek bir anlamda adres gösterilmiú oldu (Demirtepe, 2006). KurultayÕn 11. si
de yine aynÕ formatta KasÕm 2007’de Azerbaycan’Õn baúkenti Bakü’de düzenlenerek
ilk defa Türkiye dÕúÕndan bir ülkede gerçekleútirilmiútir.
Devletlerin üst düzey yetkililerinin katÕlmÕú olmasÕ, dÕú politikanÕn
uygulanmasÕnda önemli bir yöntem olan uluslararasÕ konferanslarÕn yapÕlmasÕnda
bizzat rol almak bir STK’nÕn dÕú politika ile ilgili hedefledi÷i bir konuda karar
alÕcÕlarÕ yanÕna almasÕ ve taleplerinin hükümet tarafÕndan karúÕlanmasÕ dÕú politika
konusunda STK’larÕn etkinli÷ini göstermesi bakÕmÕndan önem taúÕmaktadÕr. Her ne
kadar 2001 yÕlÕndan sonra beú yÕllÕk bir ara verilmiú olsa da kurultaylarÕn 1993’ten
beri yapÕlÕyor olmasÕ da istikrar konusunda TÜDEV’in baúarÕsÕ olarak
de÷erlendirilebilir.
“Türkiye’nin en eski ve en büyük sivil toplum kuruluúu” sloganÕyla anÕlan ve
1912’de kurulmuú olan Türk OcaklarÕ da Türk dünyasÕ konusunda etkin çalÕúan
kuruluúlardan biridir. Kuruluúun yöneticileri, yürüttükleri gönüllü faaliyetlerin
yanÕnda, önem verdikleri meselelerde öncelikle devlet ve daha sonra da hükümet
yetkililerini harekete geçirmeye gayret göstermektedirler. “Milli hassasiyet” söylemi
ekseninde sivil kamuoyunun tepkisini harekete geçirmek ve bu kurumlara baskÕ
yapmak ise bazÕ dönemlerde kullandÕklarÕ yöntemlerdendir. Özellikle 1990 yÕlÕnda
Sovyetler Birli÷i da÷ÕlÕp yeni Türkî Cumhuriyetler ba÷ÕmsÕzlÕklarÕnÕ ilan edince
dönemin CumhurbaúkanÕ Turgut Özal’Õn “21. AsrÕn Türk AsrÕ olaca÷Õ” iddiasÕ Türk
OcaklarÕnÕn o dönemde çok aktif olmalarÕnÕ sa÷lamÕútÕr. Türk Oca÷Õ’nÕn yayÕn
organÕ olan “Türk Yurdu” dergisinde bu söylemle dolu pek çok yayÕn yapÕlmÕútÕr.
Bu yayÕnlarda o tarihten sonra Türk DünyasÕ’na yönelik uygulanacak politikalarda
kendilerinden yararlanÕlmasÕ gerekti÷i sÕklÕkla vurgulanmÕútÕr. Bu yeni dönemde dile
getirilen en önemli söylem Türk DünyasÕ’na yönelik siyasetin devlet siyaseti niteli÷i
kazanarak resmileúmesi yönündedir (Gürgür, 1992: 5).
Türk OcaklarÕ’nÕn dÕú politikayla ilgili en fazla aktif oldu÷u konulardan biri
Da÷lÕk Karaba÷ meselesi olmuútur. Bu konuda Türk Hükümeti’nin daima aktif bir
dÕú politika izlemesi ve Azeri halkÕ desteklemesi istenmiú ve bu istek pek çok
platformda dile getirilmiútir. Hatta mecbur kalÕnmasÕ durumunda silahlÕ müdahalede
bulunulmasÕ gerekti÷i telkin edilmiútir.
Turgut Özal gibi Süleyman Demirel’in de gerek BaúbakanlÕ÷Õ gerekse
CumhurbaúkanlÕ÷Õ döneminde dile getirdi÷i “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk
DünyasÕ” söylemi zaman zaman DÕúiúleri BakanlÕ÷Õ diplomatlarÕnÕ zor durumda
bÕraksa da o dönemde böyle bir siyasetin var oldu÷u izlenimi Türk OcaklarÕnÕ
1990’larÕn baúÕnda çok aktif duruma getirmiútir (TaúkÕn, 2006: 185).
1999 yÕlÕnda kurulan DSP-MHP-ANAP Hükümeti döneminde de Türk
OcaklarÕ çok aktif bir dönem geçirmiúlerdir. Özellikle Mesut YÕlmaz’Õn enerji
konusunda Rusya ile birlikte hareket ederek Mavi AkÕm Projesi’ne imza atmasÕ,
milliyetçi cephelerde Türkmenistan’Õn küstürülmesi olarak algÕlanmÕú ve tepki
görmüútür. Bu yÕllarda MHP iktidarda olmasÕna ra÷men Türk dünyasÕna yönelik
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ilginin azalmasÕ Türk Yurdu dergisindeki pek çok yayÕn aracÕlÕ÷Õyla eleútirilmiútir
(Gürgür, 1999: 4).
2002 yÕlÕnda iktidara gelen AK Parti Hükümeti, iktidarÕnÕn ilk yÕllarÕnda
konjonktürel geliúmelerden dolayÕ dÕú politika alanÕ olarak daha çok AB, Irak ve
KÕbrÕs konusunda mesai harcamÕútÕr. Hükümetin Irak ve KÕbrÕs konusunda izledi÷i
politikalar Türk OcaklarÕ’nÕ rahatsÕz etmiú ve Hükümete karúÕ mesafeli bir duruú
sergilemiúlerdir. 2006 yÕlÕnda Türk OcaklarÕ ile Hükümet arasÕnda yavaú yavaú
diyalog kanallarÕ açÕlmaya baúlamÕútÕr. AK Parti tarafÕndan düzenlenen Siyaset
Akademisi programÕna Türk OcaklarÕ Genel BaúkanÕ Nuri Gürgür ders vermek üzere
katÕlmÕútÕr. Yine 2006 yÕlÕnÕn Ocak ayÕnda Türk OcaklarÕ Yönetim Kurulu o dönem
Devlet BakanÕ olan øçiúleri BakanÕ Beúir Atalay’Õ ziyaret ederek Türk DünyasÕ
KurultayÕ hakkÕnda bilgi vermiútir. Beúir Atalay’Õn 2009 yÕlÕnÕn yaz aylarÕnda
Hükümetin demokratik açÕlÕm projesi ile ilgili Türk OcaklarÕyla da görüúmesi ve bu
görüúmede Nuri Gürgür tarafÕndan kendisine bir rapor sunulmasÕ milliyetçi kesim
tarafÕndan tepki ile karúÕlanmÕútÕr (Kiúisel Görüúme, 2010).
Türk dünyasÕna yönelik olarak faaliyet gösteren milliyetçi sivil toplum
kuruluúlarÕnÕn yanÕ sÕra son dönemde sayÕlarÕ hÕzla artan düúünce kuruluúlarÕ da
zikredilebilir. Bu düúünce kuruluúlarÕndan Türk DünyasÕyla ilgili çalÕúmalar yapan
düúünce kuruluúlarÕ arasÕnda TASAM, TÜRKSAM, UluslararasÕ Stratejik
araútÕrmalar Kurumu (USAK), daha sonra kapatÕlmÕú olmakla birlikte ASAM
sayÕlabilir. Bu kuruluúlardan bazÕlarÕ (ASAM gibi) Türk dünyasÕ ile iliúkiler
kurulmasÕnÕ ve AvrasyacÕlÕk fikrini ön plana çÕkararak bunu AB ile iliúkilere bir
“alternatif” olarak göstermiú ve bu fikri ortaya attÕ÷Õ dönemde askeri çevreler de
dâhil olmak üzere pek çok çevreden de destek görmüútür.3
Düúünce kuruluúlarÕ, yayÕnladÕklarÕ raporlar, düzenledikleri çalÕútaylar ve
konferanslar aracÕlÕ÷Õyla seslerini duyurmaya çalÕúmakta ve politika yapÕcÕlar
üzerinde etkin olmaya çalÕúmaktadÕrlar. AK Parti Hükümeti tarafÕndan “çok boyutlu
dÕú politika” ve “komúularla sÕfÕr problem” ilkeleri do÷rultusunda izlenen dÕú
politikada düúünce kuruluúlarÕ da önemli birer aktör olarak kabul edilmekte, bölgeye
yönelik yapÕlan dÕú gezilerde düúünce kuruluúu temsilcileri de heyetlere dâhil
edilmektedir4. Hükümet tarafÕndan izlenmeye çalÕúÕlan “çok aktörlü diplomasi”de
düúünce kuruluúlarÕna da pay düúmektedir.
3

Bu duruma somut bir örnek olarak dönemin MGK Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer
KÕlÕnç’Õn 7 Mart 2002’de Harp Akademileri KomutanlÕ÷Õ’nÕn düzenledi÷i “Türkiye’nin
EtrafÕnda BarÕú Kuúa÷Õ NasÕl Oluúturulur? Konulu sempozyumda dile getirdi÷i “Türkiye, milli
menfaatleriyle ilgil sorunlarda AB’den hiç destek görmüyor. AB, Türkiye’yi ilgilendiren
sorunlara menfi bakÕyor. Türkiye’nin bir takÕm arayÕúlar içinde olmasÕ kesinkes ihtiyaç.
Bunun da en do÷ru yöntemi zannediyorum Rusya Federasyonu ile birlikte, ABD’yi göz ardÕ
etmeksizin mümkünse øran’Õ içerecek úekilde arayÕúlar içinde olunmasÕ… (Hürriyet; 2002, 8
Mart).
4
Bu gezilerden biri de 2008 yÕlÕnÕn AralÕk ayÕnda Bakü’de düzenlenen 8. Türk DünyasÕ
Ekonomi, Biliúim ve Kültür Forumuna katÕlmak üzere Bakü’ye yaptÕ÷Õ ziyarette dönemin
Devlet BakanÕ Kürúat Tüzmen’in beraberindeki heyette TDAV ve TÜRKSAM adÕna
temsilciler bulundu÷u gezidir.(Kiúisel Görüúme; 2010).
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