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“Devrimin iki
amacı başarılmayı bekliyor.
Bu da hükümet
için bir test niteliğinde. Eğer
iş ve sosyal
adalet kısmını
halledebilirse
başarılı olacak
ve yeniden seçilecek. Ancak
başaramazsa
tekrar seçilemeyecek.”

“Hepimizin
üzerinde anlaştığı bir konu
var. Değişim
barış ve demokrasi yoluyla olacak; güç
kullanımı ve
şiddet yoluyla
değil.”

Orta Doğu ve Mısır’da nasıl bir değişim süreci yaşanmaktadır? Yaşanan
değişim Mısır halkının taleplerine karşılık gelmekte midir? Müslüman
Kardeşler nasıl bir siyasi aktördür? Mısır-ABD-İsrail ilişkileri ekseninde
gelecekte neler beklenmelidir? Mısır ile Türkiye ilişkilerini nasıl
değerlendirmek gerekir? Mısır’ın Türkiye Büyükelçisi Abderahman
Salaheldin 21. Yüzyıl Dergisi’nin sorularını yanıtladı.

Salaheldin’e göre Mısır demokrasisini düzene
oturtmak biraz zaman alacak. “Siz Türkiye’de
1950’li yılların ortalarından beri 60 yıldır hükümetleri seçimle getiriyorsunuz. Bu tam da bizim
Mısır’da hükümetleri seçmeyi bıraktığımız zamana denk geliyor. Bu da başlıca bir sorun kaynağı.
Türk arkadaşlarımın neredeyse tamamı bana
“Sabırlı olun, bu hem zaman alır hem de fedakârlık gerektirir.” diyorlar ve zamanında Türkiye’de
yaşadığınız sıkıntılardan bahsediyorlar. Bence
Mısır’da şimdi yaşadığımız tam da bu; insanlar
yeni elde ettikleri özgürlüklerini tatbik etmeye
çalışıyorlar.” diyen Salaheldin gelecekten umutlu.
Salaheldin’e göre, “Mısır ve Türkiye iki yıldır
sürmekte olan Suriye krizine çözüm bulma konusunda önemli oyunculardır. Suriye’de hükümet
güçleri ile muhalefetin çatışması sonucunda baş
gösteren insanlık krizinin ve dökülen kanın son
bulması için her iki ülke de çağrıda bulunmuştur.
Mısır ve Türkiye, Suriye’deki muhalif grupları bir
araya getiren bir dizi toplantıya ev sahipliği yapmış; Esad rejimine çekilmesi ve Suriye’de demokratik bir geçiş sürecinin önünü açması yönünde
çağrıda bulunurken Suriyeli muhaliflerin birleşmesini de açıkça desteklemiştir. Her iki ülke de
bölgedeki diğer iki önemli aktör olan Suudi Arabistan ve İran’ı, Suriye halkının acılarına son vermek ve kendilerini en iyi temsil edecek rejimi özgürce seçmeleri fırsatını sağlamak için bir araya
getiren Mısır İnisiyatifi’nde güçlerini birleştirmişlerdir.”

Mısır Büyükelçisi
Abderahman Salaheldin
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“CIA, parlak kısa süreli
başarıları yanında uzun
süren başarısızlıkları
olan bir istihbarat servisidir. Batı medeniyeti
tarihinin en güçlü ülkesi,
birinci sınıf casus teşkilatı kurmayı başaramamıştır.”
“İstihbarata yönelik algının ve hükümetin istihbarat servislerini kullanmasına duyulan güvenin
yüksekliği uluslararası
alanda önleyici askeri
eylemlerin meşruiyetini
sağlamaktadır. İngiliz
kamuoyunun istihbarat
servisine az da olsa duyduğu güven, İngiliz hükümetinin istihbarat kullanımına yönlendirilememiştir.”

21. Yüzyıl Dergisi, 52. sayısında ‘Dünyada İstihbarat’ı konu olarak seçti.

İstihbarat savaşlarının ve istihbaratın kendi savaşının uluslararası
politikalara, bölgesel olaylara yansıdığı ve müdahalelerinin tartışıldığı
açıktır. Son olarak, BBC’de Irak işgali öncesinde 'Saddam Hüseyin
rejiminin kitle imha silahlarına sahip olduğu' düşüncesinin
yayılmasında iki Iraklı ajanın yalanlarının etkili olduğu haberi
müdahalelerin uzanabileceği sonuçların ipuçlarını vermektedir.
İstihbaratın dünya politikalarındaki etkisinden hareketle
21. Yüzyıl, 52. sayısında ‘dünyada
istihbarat’ı kapak konusu seçti.

Doç. Dr. Sait Yılmaz, Amerikan İstihbaratının Büyüyen Gizli Savaşı
Sezgin Mercan, İngiliz İstihbaratının Güven Bunalımı
Muzaffer Özekin, Black Jumbo: Anadolu’daki İngiliz İstihbarat Örgütü
Sibel Kalemdaroğlu, Mısır İstihbaratının Kısa Hikayesi
Dr. Bahar Aşcı, Savaş ve Rekabetin Değişimi: Ekonomik İstihbarat
Yusuf Özer, Yeni Bir İstihbarat Paradigması: Kültürel İstihbarat

“ Obama yeni kabinesiyle
Asya Pasifik Bölgesi’nde
yoğunlaşan ekonomik
faaliyetleri Atlantik lehine çevirme, Avrupa ile
güvenlik girişimlerini
hızlandırma ve Orta Doğu’daki çıkarlarını koruma arayışı içindedir.”
“ Ege’de harekete geçilmeyen her gün için telafisi güçleşen yeni bir hukuk ve durum oluşmaktadır.”

Özdemir Akbal, Obama’nın Yeni Kabinesi ve Amerikan Dış Politikası
Yrd. Doç. Dr. Kürşad Turan, Suriye’de Muhalefetin
Radikalleşmesi: El Nusra Cephesi Örneği

Gözde Kılıç Yaşın, Ege Adalarının Aidiyeti

Mustafa K. Erdemol, Bir İstihbarat Alanı Suriye

