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Kurulduğu günden bu yana toplumu tanıma, anlama, toplumun ihtiyaçlarından haberdar olarak iş üretme, problemleri çö-
züm odaklı çalışmalar yapmayı kendisine şiar edinen İLKE Vakfı, sadece belli bir topluluğun değil tüm insanlığı ilgilendiren 
meselelere dair çalışmalar yapmanın önemine inanmaktadır. Her alanda kısır bir döngü yaşadığımız günümüzde özellikle 
de düşünce alanında üretim becerimizin azalması, var olan potansiyelin verimli kullanılamaması, her alanda problemlerin 
büyüyerek çoğalması İLKE Vakfı'nın saha odaklı, çözüme ilişkin çıktıları olan çalışmalar yapmanın gerekliliğine olan inancını 
kuvvetlendirmiştir. Geçmişin çok konuşulduğu şimdinin ise betimsel bir bakış açısıyla işlenip geçildiği çalışma alışkanlığının 
aksine; geçmişin birikim ve tecrübelerinin verdiği özgüvenle şimdiyi iyi anlayan fakat aynı zamanda geleceğe dair ufuk ve 
plan çizen çalışmalarla yalnızca kurumlar bazında değil tek tek insanımızın düşünme beceri ve alışkanlığını da etkileyecek 
araştırmalar yapmak gerekli ve önemlidir.

Geleceğin Türkiyesi projesi kapsamında hazırlanmakta olan raporlar ile amaçlanan Türkiye’nin geleceğinin belirlenmesinde mi-
henk taşı olan Eğitim, Yükseköğretim, Ekonomi, Yönetim, Dış Politika, Kültür Politikaları, Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum konuların-
da mevcut ve geçmiş uygulamaları ve bu uygulamaların çıktılarını incelemek ve geleceğe yönelik plan ve proje içeren çalışmalar 
yapmaktır.



Geleceğin Türkiyesinde Eğitim    |    Yusuf Alpaydın

“Geleceğin Türkiyesinde Eğitim” raporu; ekonomik, politik ve sosyokültürel sistemlerdeki gelişmelerin önü-
müzdeki yıllarda eğitim sisteminden talep ve beklentilerin artarak ve çeşitlenerek devam edeceğini gösteriyor. 
Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda Türk eğitim sisteminin başarması gereken oldukça esaslı değişikliklerin bizi 
beklediği söylenebilir. Bu esaslı değişimler için güçlü değişim ajandalarına ihtiyaç vardır. Eğitim sisteminin te-
mel hizmet birimleri olan sınıflarda ve okullarda gerçekleşecek bu değişimde öğretmenin rolü kritiktir. Öğret-
menlerin değişim ve gelişiminde ise okul yöneticilerine önemli görev düşmektedir. Bu değişim ve gelişmelerin 
yönetilmesinde insan kaynağı kadar eğitim paradigması da kritik bir yer tutmaktadır. Rapor, kendi düşünce 
geleneğimizden hareketle toplumumuzun kültürüne ve değerlerine yabancı olmayan bir eğitim paradigması-
nın inşasının aciliyetine ve ehemmiyetine dikkat çekiyor.

Geleceğin Türkiyesinde Yükseköğretim    |    Nihat Erdoğmuş

“Geleceğin Türkiyesinde Yükseköğretim” raporu; politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, hukuki ve çevresel 
değişimler sonucunda yaşanacak değişimlerin yükseköğretimde yansımaları ve bu değişimlerin nasıl yö-
netilmesi gerektiğine dair ipuçları veriyor. Yükseköğretim alanındaki gelişmelerin, yükseköğretimi stratejik 
bir bakışla ele almayı ve bu perspektifle yapısal ve yönetsel değişimi gerekli kıldığı anlaşılıyor. Günümüzde 
yaşanacak değişimlere hızlı cevap vermenin ve yükseköğretimden beklenen talepleri karşılamanın önemli 
olduğu görülüyor. Yükseköğretim kurumlarının, insanın anlam arayışına cevap üretme, hayat görüşü oluşu-
muna katkı sağlama ve kültürel birikim kazandırma gibi amaçların yanında, mesleki bilgi ve beceri kazan-
dırma amacına da hizmet edecek çeşitliliği sağlaması gerektiği vurgulanıyor. Rapor, mevcut durum analizi 
yaparak gelecekte, işleyen ve güçlü bir yükseköğretim için yapılması gereken değişikliklere dikkat çekiyor 
ve on iki temadan oluşan bir vizyon ortaya koyuyor. 

Geleceğin Türkiyesinde Ekonomi   |   Murat Taşdemir, Etem Hakan Ergeç, Hüseyin Kaya, Özer Selçuk

“Geleceğin Türkiyesinde Ekonomi” raporunun temel amacı bir ekonomi vizyonu ortaya koyarak, bu vizyon 
doğrultusunda odaklanılması gereken hususlara dikkat çekmek ve temel bir çerçeve sunmaktır. Raporda 
ortaya konulan vizyon “erdemli bir toplum için adil, müreffeh ve sürdürülebilir bir ekonomi” talebi etrafında 
şekillenmiştir. Dolayısıyla buradaki “geleceğin ekonomisi” vizyonu üç temel özelliğe sahiptir: sosyal adalet, 
maddi refah ve sürdürülebilir üretim ve tüketim. Toplumdaki her bireyin istediği bir yaşamı sağlayabileceği 
fırsatlara erişebileceği bir maddi refaha sahip olduğu, sosyal adaletin sağlandığı ve sürdürülebilir nitelikteki 
bir ekonominin gerçekleştirilmesi ancak bu hedefle uyumlu, kanıta dayalı ve uzun dönemli politikaların uy-
gulanması ile mümkündür.

Geleceğin Türkiyesinde Yönetim   |   Haluk Alkan

“Geleceğin Türkiyesinde Yönetim” raporu, yönetim sistemi alanını anayasal kurumlar ve gelenek düzleminde 
ele alıyor. Türkiye’nin anayasa politiğinin gelişimini ve güncel tartışmaları inceleme konusu ediniyor. Anayasal 
kurumların hayata geçirilmesinde önem taşıyan başlıca kurumsal yapılar inceleme alanına dâhil edilerek, 
siyasi partiler rejimi, seçim sistemi ve kamu yönetimi sistemi mevcut yapı ve sorunları ile ele alınıyor. Vizyon 
belgesi oluşturulurken Türkiye’nin küresel düzeyde yaşanan tartışmaların neresinde konumlandığı ve benzer-
liklerinin yanı sıra özgün yönleri de belirlenerek, 2017 Anayasa değişikliği ile birlikte uygulanmaya başlayan 
Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin daha işler hale getirilmesine yönelik olarak somut, uygulanabilir çözüm öne-
rileri sunuluyor.
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İLKE Vakfı pek çok hayır ve hizmet kuruluşunu kurmuş ve destek olmuş iradenin, bu alanlardaki çalışmalarını derinleştir-
mek amacıyla 2010 yılında kurduğu bir çatı kuruluştur. 

İLKE kurumlarıyla beraber iş ahlakı ve girişimcilik, akademik çalışmalar ve yaygın din eğitimi alanında faliyet göstermek- 
te ve bu konularda stratejik bakışı geliştiren öncü çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede İLKE; kurumlarımızın çalışma 
alanlarında bilgi, politika ve strateji üreten, kamuoyunda kurumlarımızın temsilini sağlayan ve kurumsal ilişkileri gelişti- 
ren bir merkez işlevi üstlenmektedir. 

DEĞERLERİMİZ

İLKE'nin gayesi İslami ve insani değerler çerçevesinde yaşama, yaşanmasına vesile olma, toplumda bu yönde bir dönü- 
şümün gerçekleşmesine ön ayak olma amacına yönelik olarak hayır odaklı iş üretmektir. Bunu yaparken zamanın ruhunu 
ve günün ihtiyaçlarını dikkate almayı, benzer çalışmalar yapan kurumlarla istişare ve işbirliğini önemsemekteyiz. 

• İnsana ve insanlığa hizmet etme hedefiyle yaşama 
• Daima hayra ortak olma hedefini gözetme 
• Yapılan işlerde istişare eksenli hareket etme 
• Görevlendirmede liyakati esas alma 
• Çalışmalarımızda ihtimam gösterme 
• Faaliyetlerimizde kuşatıcı ve kapsayıcı olma. 



Geleceğin
Türkiyesinde
Dış Politika

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Ulusla-
rarası İlişkiler bölümünden 2016 yılında doktora derecesi alan Güder; dış 
politika, dünya siyaseti, Latin Amerika siyaseti ve güncel Ortadoğu siyaseti 
konularında araştırmalar yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olan Güder 
aynı zamanda İlmi Etüdler Derneği (İLEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
yürütmektedir. İngilizce, Arapça ve Portekizce bilen Güder, evli ve üç çocuk 
babasıdır.

Sırasıyla ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans, Bilkent Üni-
versitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora 
ve Budapeşte Koleji: Yüksek İhtisas Çalışmaları Enstitüsü’nde (Macaristan) dok-
tora sonrası çalışmasını tamamladı. Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde Bölüm 
Başkanlığını, Erol Güngör Türk Diasporası Araştırma ve Uygulama Merkezi Mü-
dürlüğünü ve Üniversite Erasmus Programı Koordinatörlüğünü yürütmektedir. 
Türkçe ve İngilizce olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası dergide makale, 
değerlendirme ve kitap bölümü kaleme almıştır.

2008 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölü-
münde lisans eğitimini, 2011 de ise Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler programında “Suriye Dış Politikası ve Ulusal Çıkar: 1990- 
2010” başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Üni-
versitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programında doktora çalışmasını 
“İslami Hareketin Kurumsallaşma Sorunu Işığında Müslüman Kardeşler Teşkila-
tı” başlıklı tezle 2017’de tamamladı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ulusla-
rarası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Mercan, genel 
itibariyle Orta Doğu Siyaseti üzerine araştırmalar yapmaktadır.

Dr. Süleyman Güder

Prof. Dr. Murat Çemrek

Dr. M. Hüseyin Mercan



TAKDİM

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı olarak Türkiye’nin temel meselelerine yönelik bütünlüklü ve gelecek odaklı 
yapıcı öneriler hazırlamaya ve sunmaya çalışıyoruz.  İLKE Vakfı olarak kendi alanlarında öncü ve nitelikli 
çalışmalar yapan kurumlarımız İLEM, YEKDER, İGİAD ve araştırma birimlerimiz İKAM ve KYA ile, güçlü 
bir toplumsal yapının oluşumuna ve dönüşümüne özgün, sistematik ve nitelikli katkı sağlamaya gayret 
ediyoruz. Bu anlayışla 2018 yılında Geleceğin Türkiyesi projesini başlatarak geleceğe yönelik fikriyat 
oluşturma çabası içine girdik. Bugüne kadar yayınladığımız eğitim, yükseköğretim, ekonomi ve yöne-
tim raporlarına kamuoyunun gösterdiği ilgiden güç alarak “Geleceğin Türkiyesinde Dış Politika” başlıklı 
beşinci raporumuzla karşınızdayız. Elinizdeki rapor ülkemizin dış politika yapımı süreçlerini etkileyen 
parametreleri ortaya koyup ve buradan hareketle bir dış politika vizyonu sunuyor. 

Uluslararası sistemin yapısı ve işleyişi ülkelerin dünya siyasetindeki konumunu ve dış politika yapım süreç-
lerini etkileyen unsurların başında gelir. Günümüz uluslararası sistemini küresel düzeyde belirsizlik, düzen-
sizlik ve ilkesizliğin şekillendirdiğini düşündüğümüzde, küresel güçlerin uluslararası hukuk ve teamülleri 
açıkça çiğnemekten çekinmediği bir dönem yaşandığı söylenebilir.  Böyle bir dönemde dış politika yapımı, 
çok sayıda küresel, bölgesel, ulusal ve yerel dinamiğin etkisi altında çok karmaşık ve çok katmanlı süreçle-
rin eş zamanlı yürütülmesini gerekli kılıyor. Bağımsız, sürdürülebilir, tutarlı ve uygulanabilir dış politika yapı-
mı her gün biraz daha zorlaşmaya devam ediyor. Ülkelerin tarihsel, coğrafi ve kültürel dinamikleri atılacak 
adımları ve verilecek kararları etkiliyor. Dış politikada başarı için devletler uluslararası sistemdeki konumları 
ve sahip oldukları unsurları eş zamanlı bir şekilde harekete geçirmeye çalışıyor. 

Türkiye’nin dünya siyasetindeki yeri küresel güç olmaya çalışan orta büyüklükteki bir aktör olarak ta-
nımlanıyor. Türkiye açısından dış politikanın boyutlarına, yöntemine ve araçlarına dair parametrelerin 
tespit edilmesi ve daha etkin ve aktif dış politika yapım sürecinin önem kazandığı görülür. Bu süreçte 
Türkiye’nin tüm taraflarla iş birliğine açık, rasyonel, siyasal gerçeklikle ve eylem kapasitesiyle uyumlu 
bir uluslararası konumlanma gerçekleştirmesi ve dış politika vizyonu ortaya koyması gerekiyor. Türki-
ye için dış politika yapımında kararlılık, proaktiflik, çok yönlülük, yumuşak güç unsurlarını kullanmak 
ve kamu diplomasisi araçlarını çeşitlendirmek gereği dikkat çekiyor.  Dış politika yapım sürecinde rolü 
bulunan kurumların sayısını artırmak ve bu kurumların faaliyet alanları ile teşkilat yapılarını yeni vizyon 
kapsamında şekillendirerek aktif dış politika aracına dönüştürülmesi önemli hale geldi. Diğer bir ifadey-
le bir devlet stratejisinin tamamlayıcı unsurları olarak bu kurumların konumlandırılması ve faaliyetlerini 
sürdürmesinin sağlanması öne çıkıyor.  

Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum, savunduğu değerler ve iddiaları dolayısıyla zorluklarla ve risklerle 
karşı karşıya olmakla birlikte, sahip olduğu tarihsel, kültürel ve coğrafi unsurların sağladığı imkanları da 
kullanarak dış politikada etkili olmaya ve yol almaya çalışıyor. Böyle bir süreçte bu rapor ile bir sivil top-
lum kuruluşu olarak ülkemizin dış politika yapım sürecine yönelik bir vizyon ortaya koymaya çalışıyoruz. 

Bu kıymetli çalışma pek çok kişinin emeği ile ortaya çıktı. Öncelikle raporun yazarları Necmettin Erba-
kan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çemrek, İstanbul Üniversi-
tesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Süleyman Güder, 
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. M. Hüseyin Mercan 
hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Değerli hocalarımız güzel bir ekip çalışması ile tarihsel ve siyasi 
derinliği kadar güncel gelişmelerin çok yoğun olduğu dış politika alanında ufuk açıcı ve vizyoner bir 
rapor ortaya koydular. Bu çalışmanın farklı aşamalarında raporun hazırlanması ve geliştirilmesine katkı 
sunan hocalarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Geleceğin Türkiyesi projesinin yürütülmesinde büyük 
bir özveri ile çalışan ve bu raporun da başarılı bir biçimde ortaya çıkmasını sağlayan Proje Koordinatörü 
Doç. Dr. Lütfi Sunar’a, İLKE Araştırma yayın birimi ekibine ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum. 

Raporumuzun, adalet, hukuk ve meşruiyet temelinde gelişen bir dünyanın ve uluslararası sistemin olu-
şumuna katkı sunmasını diliyorum.

Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş

İLKE Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı



SUNUŞ

Sivil toplum kuruluşlarını değerli kılan, bir gelecek tasavvurlarının olması, toplumsal faydayı hedefleyen 
çalışmalar yapmalarıdır. Toplumun ıslahı için kapsamlı bilgi ve verilerle anlamlı bir gelecek projeksiyonu 
ortaya koymaları gereklidir. Bu bakış açısıyla Sivil kuruluşların strateji ve derinleşme odaklı çalışmalar 
yapmaları, devamlılıkları ve edindikleri misyonu gerçekleştirme adına oldukça önemlidir. Bir sivil toplum 
kuruluşu olarak İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı kurulduğu günden bu yana Türkiye ve dünya için önemli 
alanlarda toplumsal gelişimi ve faydayı hedefleyen çalışmalar yapmayı kendisine misyon edinmiştir.

1980’li yıllarda başlayan yolculuğumuz çeşitli duraklardan sonra İLKE Vakfının kuruluşuyla yeni bir veç-
heye büründü. Bugüne kadar çok sayıda faydalı organizasyonun kuruluşuna destek verdik. Her biri 
alanlarında öncü ve önemli faaliyetler yapan İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği 
(YEKDER), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), İLKE çatısı altında yer alıyor. Ayrıca vakıf 
bünyesindeki İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) ve Kurumsal Yönetim Akademisi (KYA) ile araştır-
ma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürüyoruz. Tüm çalışmalarımızda toplumu tanıma ve anlamayı; sosyal 
ihtiyaçlardan haberdar olmayı; çözüm odaklı faaliyetler yapmayı kendimize şiar edindik. Bu bağlamda 
sadece belli bir topluluğun sorunlarıyla değil tüm insanlığın meseleleriyle ilgilenmeyi önemsiyoruz.

İLKE olarak, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgi, politika ve strateji üretmeyi, karar alıcılara yol 
gösterecek araştırmalar yapmayı ve gelecek için gerekli birikimin oluşmasına katkı sağlamayı hedefle-
yen çalışmalar yapıyoruz. Şimdiye kadar hem kamunun hem de sivil alanın sağlıklı işleyişinde mihenk 
taşlarından olan Eğitim, iş ahlakı, sivil toplum, hukuk ve yönetim alanlarında önemli çalışmalar yaptık. 
Şimdi de çatımız altında yer alan kuruluşlar ve merkezler ile topluma katkıyı artırmayı hedefleyen faali-
yetlerimizi derinleştirmek için çalışıyoruz.

Toplumsal faydayı teminde derinlikli çalışmaların gerekliliğine olan inanç ve sorumlulukla Geleceğin Tür-
kiyesi projesini tasarladık. Geleceğin, hamasi söylemlerden uzak, kısa vadeli kazanımları hedeflemeyen, 
bulunduğu zemini belirgin ilke ve sabitelerle kuran, kâr amacı gütmeyen ve günlük tartışmalardan uzak 
kalabilen, sivil bir alanda sağlıklı ve derinlikli bir şekilde tartışılabileceğine olan inancımızla Geleceğin 
Türkiyesi projesini tasarladık. Belli ilkeler çerçevesinde hazırladığımız Geleceğin Türkiyesi raporlarıyla 
hedefimiz, geçmişin ve bugünün analiz ve değerlendirmeleri ışığında politika yapıcılara yol göstermek, 
geleceğe dair önemli bir vizyon çizmektir. 

Proje kapsamında ilk olarak Ekim 2018’de “Geleceğin Türkiyesinde Eğitim” raporunu kamuoyu ile pay-
laştık. Bu raporda mevcut eğitim sistemini değerlendirerek, sorunları tespit ettik ve geleceğin eğitimine 
dair geniş bir vizyon ortaya koyduk. Daha sonra Şubat 2019’da yayımladığımız “Geleceğin Türkiyesinde 
Yükseköğretim” raporunda da mevcut yükseköğretim sisteminin ve üniversitelerinin sınırları ve sorunlu 
taraflarına dair tespitler yapıp, bu alanlara dair vizyoner ve uygulanabilir öneriler getirdik. Geleceğin 
Türkiyesi projesinin üçüncü raporu olan ve Nisan 2019’da kamuoyu ile paylaşılan Ekonomi raporunda ise 
ekonomide küresel eğilimler, makro ve mikro ekonomik tablo ele alınıp geleceğin ekonomisine dair çok 
boyutlu öneriler sunduk. Eylül 2019’da açıklanan dördüncü raporumuz “Geleceğin Türkiyesinde Yöne-
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tim” raporunda ise Türkiye’deki tarihsel ve güncel yönetim modeli ile tartışmaları genişçe ele alıp Türki-
ye’nin mevcut sistemine yönelik bazı konularda çekinceleri belirttik ve iyileştirici öneriler ortaya koyduk.   

Projemizin beşinci raporu stratejik alanlardan biri olan dış politika ile ilgilidir. Geleceğin Türkiyesinde 
Dış Politika raporu diğer raporlar gibi geniş bir istişare ve katılım sürecinin ardından ortaya çıktı. Rapor, 
Türk dış politikasını 19. yüzyılın başından günümüze kadar hem periyodik hem tematik olarak genişçe 
incelemesi açısından önemlidir. Raporun başlıca analiz konusu, özellikle ikili ilişkilerde en yoğun gün-
deme sahip olduğumuz ülke ve bölgelerdir. Raporun diğer önemli bir yanı da küresel gelişmeleri ve 
dönüşümleri de ele almasıdır. Küresel gelişmelerin ülkelerin dış politikasını etkilemesinin kaçınılmaz 
olduğunu düşündüğümüzde raporun bu açıdan da önemi ortaya çıkıyor. Ayrıca rapor dış politikamızın 
içine hapsolduğu çıkmazları ve kapasite meselesini de ele alarak aslında bu alandaki temel sorunları 
dile getiriyor. Son olarak rapor, dış politikanın nasıl olması gerektiğine dair hem kurumları ilgilendiren 
hem de dış politikaya ilke koyan vizyon önerileri getiriyor. Bu çok boyutluluk da raporun önemli özel-
liklerinden biridir ve tüm bu yönleriyle dış politikaya hem bir kaynak eser hem de dış politika adına yol 
gösterici bir vizyon raporu olmasını ümit ediyoruz. 

Bu değerli eserin ortaya çıkmasında uzun bir süre emek harcayan birçok isim olduğunu belirtmek iste-
rim. Öncelikle çalışmayı büyük bir özveri ve titizlikle kaleme alan Dr. Süleyman Güder’e, Prof. Dr. Murat 
Çemrek’e ve Dr. M. Hüseyin Mercan’a ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Raporun süreçlerini yürüten İLKE 
araştırmacıları da büyük teşekkürü hak ediyorlar, onlara da gösterdikleri bu özveriden dolayı teşekkür 
ediyorum. Rapor, farklı aşamalarında uzmanların ve araştırmacıların katkı ve değerlendirmeleri ile bir 
derinlik kazandı. Katkı yapan tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. 

Raporumuzun Geleceğin Türkiyesinde derinlikli, bağımsız, insani ve barışa adanmış bir dış politika anla-
yışının oluşmasına katkı sunması temennisiyle. 

Doç. Dr. Lütfi Sunar

 İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 

Geleceğin Türkiyesi Proje Koordinatörü



ÖNSÖZ

İtalyan felsefeci Antonio Gramsci’nin oldukça popüler “eskinin ölmekte olduğu, yeninin ise bir türlü do-
ğamadığı” ifadesi belki de en çok yaşadığımız dönemi anlatıyor. Çünkü modernite her daim bir değişim 
ve pek tabii dönüşümü ifade ettiği kadar sürekli bir kriz hâlini de ifşa etmektedir. Giderek yoğunlaşan ve 
kendini daha da belli eden küreselleşme ile dünyadaki gelişmelerin hızından eski çerçeveler ve anlatılar, 
yeni durumumuzu açıklamakta oldukça yetersiz kalmaktadır. Bırakın geride bıraktığımız asrı geçtiğimiz 
on yılda bile bireylerin, toplumların, devletlerin ve uluslararası kamuoyunun tartıştığı meseleler ve gün-
demler çok hızlı değişmektedir. Dolayısıyla karşı karşıya kaldığımız meydan okumalar ve üstesinden 
gelmeye çalıştığımız sorunlar da yerelden küresele dönüştüğü gibi mahiyet olarak da değiştiler. Bugün 
yapay zekâ, big data, 3D, endüstri 4.0 ve 5G hayatımıza girerken muhtemelen önümüzdeki on yıl için-
de anlam dünyalarımızda çok daha fazla yer alacaklardır. Ne gariptir ki bunların hiçbirisi yeni binyılın 
başında bırakın gündem olmayı adı bile geçmemekteydi. Hepimizin hayatını ciddi anlamda dönüştüren 
bu gelişmelerin devletlerin davranışlarını ve uluslararası sistemin yapısını değiştirmemesi elbette im-
kânsızdır. Hatta devletler güçleri oranlarında bu teknolojilerin genellikle ilk ve en önemli kullanıcıları 
olmaktadırlar. Birey, toplum, ulus devlet, uluslararası toplum ve uluslararası sistem küreselleşirken dış 
politika yapımı ve yapım tarzlarının aynı kalmasını beklemek, akla ve m/izana sığmayacak kadar aşikâr-
dır çünkü bildiğimiz dünya her geçen gün altımızdan kayarken her şey çetrefilleşmektedir. Dolayısıyla 
geleceğe yönelik genelde siyaset özelde dış politika tartışmaları hassaten Türkiye’de her zamankinden 
daha önemli bir hâle gelmiştir. Bu bağlamda son yıllarda Türkiye’de geleceğe yönelik söz söyleme is-
tediğin arttığı görülmektedir. Esasında bu olumlu bir gelişmedir. Sürekli geçmişte yapılan hatalar ve 
eksikliklerden bahsetmek yerine geleceğe yönelik bir projeksiyona sahip olmak, gündemdeki konularla 
ilgili konuşmalar, konferanslar ve seminerleri konuşuyor olmak oldukça umut verici bir durumdur. Fakat 
bu iştiyakın yazıya dökülmesi noktasında çok da iyi performans gösterdiğimizi söylemek için henüz er-
ken. Hâlbuki bu gayret, geleceğe yönelik iyi bir projeksiyon çizerek ve derinleştirilerek geliştirilmelidir. 
Zira tarihin belli dönemlerinde ülkelerin önüne bazı fırsatlar çıkar ve bunu değerlendirebilenler atılım 
sağlarlar. Talih gayrete âşık olduğundan hazırlıklı ve atılgan olanlar kısa sürede önemli mesafeler alırlar. 
Türkiye’de ise bu türden çalışmalar sınırlı kaldığından tarihî fırsatlar genellikle ıskalanır. 

Türk Dış Politikası (TDP) her geçen gün dünyada daha fazla dikkat çekerken daha fazla kişinin hem 
aktüel hem de bilimsel anlamda ilgi alanını oluşturmaktadır. İşte bu elinizdeki çalışma böyle bir amaca 
hizmet etmek için yola çıkmanın bir ürünüdür. Soğuk Savaş boyunca üç tarafını denizler dört tarafını 
düşmanlar çevrelese de Doğu ve Batı arasında bir köprü olduğu sıkça dile getirilen bir ülkenin küresel-
leşmeyle birlikte farklı bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin yeni bir anlam üreterek 
bunu tüm dünyaya sunması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Türkiye, Soğuk Savaş biterken uzun Sovyetler 
Birliği sınırıyla Batı’nın uzak karakolu konumundan sıyrıldıkça köprü değil merkez ülke olmanın sorum-
luluğunu daha fazla fark etti. İşte TDP, küresel anlamda 11 Eylül Saldırıları ve ulusal anlamda 2002’deki 
genel seçimler sonrasında AK Parti’nin tek başına iktidarı ile yeni bir kulvara yerleşti. Elinizdeki bu çalış-
ma, TDP’nin check-upını ortaya koyup gelecekte nasıl olması gerektiğine dair karar alıcılara fikir veren 
bir mütevazı bir çalışmadır. Elbette hedef kitle sadece karar alıcılar değil dış politikaya ilgili duyanların, 
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Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi vd. alanlardan akademisyenler ile öğrencilerin de 
istifade edebileceği bir çalışmadır. Farklı düzeyde hedef kitleye hitap etmesi nedeniyle raporun üslubun-
da olabildiğince yalın ve özlü bir anlatımı tercih ettik. Böylelikle TDP’ye dair herhangi bir uzmanlık bilgisi 
olmadan da tüm okuyucularımızın rahatlıkla okuyabileceği bir metin olmasına gayret ettik. 

Tartışmasız ele alınan konular kadar metinde yer almayan çok fazla önemli husus bulunmaktadır. Fakat 
çalışmanın odağı ve metnin hacmi dikkate alındığında bunların tamamına yer verilmesi mümkün değil-
dir. Yazarlar olarak bunlardan çerçeve sunan ve kategorik hâle getirebileceğimiz konulara ağırlık verdik.

Rapor, bir yılı aşkın bir süredir devam eden çalışmaların meyvesi olarak ortaya çıktı. Öncelikle dış politika 
uzmanlarının görüşlerini almak üzere birer ay arayla iki çalıştayla yoğun bir beyin fırtınası gerçekleştiril-
di. İlkini 23 Şubat 2019’da yaptığımız çalıştayda, TDP’nin geçmiş ve bugünkü sorunları etraflıca masaya 
yatırıldı. 23 Mart 2019’daki ikinci çalıştayda ise TDP’nin gelecek vizyonunun hangi parametreler üzerin-
den şekillenmesi gerektiği müzakere edildi.

Kısaca zikredilen hazırlanış sürecinden de anlaşılacağı üzere raporun vücut bulmasında birçok kişinin ve 
kurumun emeği bulunmaktadır. Rapora hazırlık ve yazım aşamasında verdikleri destek ve katkılar için 
İLKE Yönetim Kurulu Başkanı ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Lütfi Sunar,  İLKE Mütevelli Heyet Başkanı 
Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ve Prof. Dr. Haluk Alkan'a da içten şükranlarımızı sunarız. Raporun hazırlık aşa-
masında ve çalıştayların gerçekleştirilmesinde işimizi kolaylaştıran araştırma asistanlarımız Hakan Ünay, 
Gülnaz Yücel ve Meryem Toprak’a katkıları için ve İLKE Araştırmacılarından H. Merve Bircan, Muhammed 
Hüseyin Ergören ve Resul Çiftçi’ye yayına hazırlık aşamasında gösterdikleri özveri ve titizlik için teşekkür 
ederiz. Yine raporun farklı süreçlerinde emekleri bulunan Kadir Yaman, Arife Gümüş, Kübra Bilgin Tirya-
ki, Hafsa Nur Aslanoğlu ve İLKE çalışanlarına da katkıları için teşekkür ederiz. Rapora içerik açısından 
gerek çalıştaylar gerekse de hakemlikleriyle katkı sağlayan isimleri bizde mahfuz otuza yakın değerli 
akademisyen ve bürokrata da minnettarız. Onların yol göstericiliği ve değerlendirmeleri olmasaydı rapor 
yetersiz kalırdı. Elbette rapora dair eksikler yazarlara aittir. 

Çalışmanın Türkiye’de dış politika yapıcılarına, uygulayıcılarına ve bu alanda çalışanlara katkı sunması 
dileğiyle…

Dr. Süleyman Güder

Prof. Dr. Murat Çemrek

Dr. M. Hüseyin Mercan
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Şekil 5. Yıllara Göre Türkiye-Afrika Ülkeleri Arası Dış Ticaret Hacmi (milyar $) 108
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Şekil 10. Yıllara Göre Türkiye Bursları’na Başvuru Sayısı (2012-2018) 128

Şekil 11. Yunus Emre Enstitüsü’nün Bulunduğu Ülkeler ve Yaptığı Kültür Sanat Faaliyetleri 129
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YÖNETİCİ ÖZETİ

Türk Dış Politikası (TDP) hakkında konuşurken yoğun araştırmalara dayalı farklı teknikler, teknolojik destek-
ler ve ortak aklın devreye konması gerekmektedir. Bu durum Türkiye’nin yer aldığı coğrafyanın bir gereğidir. 

Geleceğin Türkiyesi Dış Politika raporunda anlamayı kolaylaştıracak birtakım  
parametreler bulunmaktadır. Bunlardan en önemli sekizi şunlardır:

1. Dış politika uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir alandır.

2. Dış politika çok boyutlu/katmanlı ve geniş çaplı bir perspektife muhtaçtır.

3. Dış politika; sabır, rikkat ve dikkat gerektiren bir sanattır.

4. Dış politikada “eşit egemenlik” soyut bir ilkedir.

5. Dış politika yapımında etkileri açısından “iç-dış politika” ayrımı kesin ve katı bir ayrım değildir. 

6. Dış politika değerlendirilmelerinde “analiz seviyesi” belirleyicidir. 

7. Dış politika hızlı ve ekiple karar almayı gerektirir. 

8. Dış politika yapımı reel politik bir düzlemde değer temelli yapılmalıdır.

Dış politika analizlerinde parametreler kadar varsayımlar da önemlidir. Raporda TDP için 
kabul edilen varsayımlar özetle şu beş madde çerçevesinde sıralanabilir: 

1. Cumhuriyet dönemi dış politikası ile son dönem Osmanlı dış politikası arasında  
ciddi bir süreklilik vardır.

2. Türkiye, küresel güç olmaya çalışan orta büyüklükte bölgesel bir güçtür.

3. Soğuk Savaş sonrası Türkiye’nin hem kabuk hem de öz değiştirmesi evvelki “köprü ülke” 
söyleminden “merkez ülke” söylemine mümkün kılmıştır.

4. TDP’de proaktif ve çok yönlü dış politikası gereği artan yumuşak güç unsurları ve kamu  
diplomasi enstrüman çeşitliliği ile STK’larla çeşitlenen çok aktörlük meselesi önem kazanmıştır. 

5. Türkiye bölgesel bir güç olmanın gereklerini yerine getirmede artan kararlılığa sahiptir.
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Elinizdeki rapor, Giriş ve Sonuç dışında dört temel bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, TDP’ye dair genel 
bir bakış açısı sunarken yeni bin yıla hangi şartlarda girildiğini göstermektedir. Bunun için yaklaşık yüzyıllık 
temel dış politika kırılma noktalarına temas edilmiş ve Türkiye’nin dünyadaki konumuna dair bir değerlen-
dirme yapılmıştır. İkinci bölümde iktidardaki AK Parti döneminde TDP’nin karşı karşıya kaldığı meydan oku-
malar incelenirken özellikle Türkiye’nin küresel ve bölgesel aktörlerle ilişkileri analiz edilmiştir. Öte yandan 
Türkiye’nin yüzleştiği sorunların çoğunluğu uluslararası sistemin doğası ve bölgesel gelişmelerden ziyade 
ülkenin akut kronik meselelerinden kaynaklanmıştır. Kıbrıs, 1915 Olayları ve Türk-Ermeni uyuşmazlığı, PKK 
ve ekonomik sorunlar söz konusu zorluklardır. Üçüncü bölüm, Türkiye’nin geleceğinde dış politikayı etkile-
yen temel parametrelere ayrılmıştır. İki dünya savaşı, bir Soğuk Savaş ve çok sayıda devrime tanıklık eden 
1900’ler âdeta bütün bu birikimlerini yeni yüzyıla taşımak istercesine yeni bir aşırılıklar çağının işaretlerini 
vermiştir. Soğuk Savaş’ın bitişiyle ABD’nin hegemon güç hâline gelmesi kimilerine göre tarihi bitirmiş olsa 
da durum tam da öyle olmamış, 21. yüzyılın başlarında belki de bütün yüzyıl etkisinin hissedileceği 11 Eylül 
Saldırıları yaşanmıştır. 2000’lerde TDP’yi şekillendiren bölgesel ve küresel gelişmeler bununla sınırlı kal-
mamış, ABD’nin Afganistan ve Irak işgalleriyle 1 Mart Tezkeresi gelmiştir. 2008 Küresel Ekonomik Krizi, Arap 
Ayaklanmaları, Suriye krizi ve akabinde gelen mülteci sorunu, TDP’ye yön veren diğer önemli başlıklardır.

11 Eylül Saldırıları, TDP’de pasif bir konumdan aktif bir dış politika kimliğine geçişte -Soğuk Savaş’ın sonu 
ve Körfez Savaşı’ndan sonraki- en önemli dönüm noktasıdır. Böylece Türkiye, ABD’nin “stratejik ortağı”na 
dönüşürken bulunduğu bölgelerde de etkin bir role bürünmüştür. 11 Eylül Saldırıları sonrasında ABD’nin 
Afganistan işgalinde Türkiye -geçmişte de bazı dönemler olduğu gibi- dış politikasını ABD’ye göre şekillen-
dirmiştir. Afganistan işgali ile ABD’nin dost ve güvenilir müttefiki Türkiye, bu sıfatlarını Irak işgali öncesi 1 
Mart Tezkeresi’nin TBMM’de reddedilmesiyle kaybedecektir. ABD’den yükselen sert söylemler ve yeni bir 
ekonomik kriz korkusu ile tezkere 19 gün sonra yeniden Meclis’e gelmiş ve kabul edilmiştir. 

2000’lerde TDP’yi etkileyen bir diğer gelişme ise 2008 Küresel Ekonomik Krizi olmuştur. Her ne kadar 
iktidarca Türkiye’yi “teğet geçen” bir kriz olarak kabul edilse de Türkiye krizden oldukça etkilenmiş ve 
bu etki söz konusu yıllardaki ekonomi temelli aktif dış politikamızda kendisini göstermiştir. 2010’da baş-
layan Arap Ayaklanmaları ve devamındaki Suriye krizi ile mülteci sorunu ise birbiriyle bağlantılıdır. TDP’yi 
birebir etkileyen bu gelişmeler, vizyon başlıklarımızda; “bölgesel ve küresel sorunlara zamanında reak-
siyon gösteren dış politika”, “geçmiş tecrübeleri göz önünde bulundurup günümüz koşullarına uyarla-
yan bir dış politika”, “bölgesel sorunlarda gerçekçi ama etkin bir dış politika üretmek” ve “dış politikada 
söylem-eylem-sonuç tutarlılığının sağlandığı bir dış politika” şeklinde karşılık bulmuştur. Türkiye, Arap 
Ayaklanmalarının başından itibaren bölgede etkin olmaya çalışsa da bu konuda diğer aktörlere nazaran 
daha pasif kalmıştır. Ayrıca Arap Ayaklanmalarının Suriye’ye sıçrama ve bunun olası etkileri konusunda 
Türkiye kendisinden beklenen hızlı tepkiyi verememiştir. Nitekim son sekiz yıllık mülteci sorunu da dış 
politikadaki plansızlığın ve geleceğe ilişkin risk optimizasyonundaki zafiyetin bir sonucudur.

Türkiye’nin 2000’lerde dikkat çeken önemli girişimlerinden birisi de her fırsatta küresel adalet(sizliği 
sorgulamasıdır. BM’deki reform arayışları ve “Dünya beşten büyüktür” sloganı da bu inisiyatifin pra-
tikteki karşılığı olmuştur. Geleceğin Türkiyesindeki dış politikada değişmemesi ve hatta geliştirilmesi 
gereken en önemli özellik olan bu konu, vizyon başlıklarımızda “küresel adalet diplomasisini daha etkin 
şekilde sürdürmek” şeklinde yerini almıştır. Öte yandan Türkiye’nin proaktif dış politikası sadece BM’de 
reform söylemleri ile sınırlı kalmamış; AB, Afrika ve Latin Amerika açılımlarıyla tebarüz etmiştir. 

Küreselleşme ile ulus devlet tekelinin sarsıldığı çok aktörlü bir düzen ile tanışan dünyada, ülkelerin dış 
politika yapım süreçleri de dönüşmüştür. Türkiye 2000’lerde çeşitlenen bir dış politikanın sinyallerini 
vermiştir. Bu kapsamda Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve 
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Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB), Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Maarif 
Vakfı (TMV), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Anadolu Ajansı (AA), Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay gibi kurumlar ön plana çıkmıştır. Dış politikanın 
çeşitli aktörlerle devam ettirilmesi, vizyon başlıklarımızda “çok (f)aktörlü dış politika sürecini geliştirmek 
ve sürdürülebilir hâle getirmek” şeklinde karşılık bulmuştur. 

Geleceğin Türkiyesinde dış politika bütün bu birikimlerin ve tecrübelerin ışığında daha etkin şekilde ilerle-
yecektir. Vizyon başlıklarımızda yer alan “dış politika-akademi-sivil toplum bağını kurmak, geliştirmek ve 
sürdürülebilir hâle getirmek” tam da bunun karşılığıdır. Bununla birlikte bireyden başlayan bir kalite artışı 
politikası izlenmeli ve dış politika yapım sürecine entegre edilmelidir. Bu konu da vizyon başlıklarımızda 
“dış politika yapım ve sürdürme sürecinde daha nitelikli insan kaynağı yetiştirmek” şeklinde yer almıştır.

Sonuç olarak, Türkiye’nin maksimum faydası için Geleceğin Türkiyesindeki dış politika bakışı da önem 
arz etmektedir. Bunun için dördüncü bölümde, Geleceğin Türkiyesi için yeni bir dış politika vizyonu su-
nulmuştur. Bu bölüm özellikle dış politikanın daha iyi yapılabilmesi için birtakım tespit ve öneriler de 
sunmayı hedeflemiştir. 11 Eylül Saldırıları sonrası küresel siyasetin yeniden dizayn edildiği bir dönemde 
iktidara gelen AK Parti, köklü dönüşümlerin önemli bir kısmını dış politika alanında gerçekleştirmiştir. 
Türkiye’nin geleneksel dış politika anlayışına getirdiği yeni vizyonla AK Parti hükûmetleri, Ankara’nın 
küresel siyasetteki ağırlığını büyük oranda arttırmıştır. Türkiye’nin uluslararası sistemdeki konumunu 
yeniden tanımlamaya ve açılımlar yoluyla genişletmeye odaklı bu yeni yaklaşım, Ankara’nın önemli ka-
zanımlar elde etmesi ve Türkiye’nin uluslararası sistemdeki özgül ağırlığının geçmiş dönemlere nazaran 
daha hissedilir hâle gelmesini sağlamıştır. Bunun yanı sıra Türkiye’nin dışarıdaki temsilciliklerinin art-
ması ve farklı diplomasi kanallarını aktif şekilde kullanması, 2002’den itibaren Ankara’nın elini gözle 
görülür biçimde kuvvetlendirmiştir. Gerek Batı gerekse İslam ülkeleri nezdinde benimsediği siyasal viz-
yon, söylem ve strateji ile dikkatleri üzerine çeken AK Parti hükûmetleri, ilk on yılda yakaladığı başarı 
grafiğini daha sonrasında koruyamamıştır. Arap dünyasındaki gelişmelerin farklı bir istikamete evirilmesi 
ve Ankara’nın bölgeyi demokratikleştirme misyonundaki eksiklikleri, yapısal krizlerle sonuçlanmıştır. AK 
Parti hükûmetlerince ilk on yılda başarıyla uygulanan sürdürülebilir ve istikrarlı dış politika, küresel ve 
bölgesel güçlerle yaşanan krizler sonucunda kırılgan bir dış politika sürecine evrilmiştir. Bu durum şüp-
hesiz Türkiye’nin uluslararası sistemdeki manevra alanını daraltmış ve dış politikanın istikametine dair 
birçok haklı sorgulamayı da beraberinde getirmiştir.

Dış politikada yaşanan kırılganlıklara ek olarak gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne 
geçişle kurumlar arası koordinasyon geçmişe kıyasla önemini artırmıştır. Değişen küresel dinamiklerin 
doğrudan muhatabı olarak Ankara, geçmişin iyi analiz edildiği, siyasal ve ekonomik kapasitenin doğru 
tespit edildiği rasyonel bir gelecek perspektifiyle dış politikada yeni bir anlayışı ivedilikle hayata geçir-
melidir. Siyasal, ekonomik ve toplumsal gerçeklikle uyumlu ve küresel siyasette değişen dinamikleri 
doğru okuyan bir anlayışın elbette belirlenmesi elzemdir. Yeni vizyonun sabiteleri özellikle 2002 sonrası 
uygulanan stratejiden kopuştan ziyade onun zayıf ya da hasar gören yanlarını kuvvetlendirmeye yönelik 
olmalıdır. Bu bağlamda dış politikanın yeni vizyonunda öncelikli konulardan birisi, çok boyutlu-çok aktör-
lü dış politika yaklaşımına daha fazla odaklanılmasıdır. AK Parti hükûmetlerinin dış politika stratejisinin 
hem aktör hem de boyut bağlamında Türkiye’yi farklı mecralara taşıdığı bir gerçektir. Bu nedenle Anka-
ra’nın yeni dönemde dış politika paradigmasını öncelikle uluslararası sistemdeki artan boyut ve aktör 
sayısına göre kurgulaması yerinde bir hamle olacaktır. 

Türkiye’nin son yıllarda ahlaki normlara vurgu yapan dış politika yaklaşımıyla, değer merkezli anlayış-
tan uzak küresel siyasete yeni bir soluk getirdiği göz ardı edilemez. Çatışma temelli dünya düzenine 
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ahlaki değerler ekseninde eleştiriler getirmesi nedeniyle Türkiye’nin yeni dönem vizyonunda öne çıkan 
sabitelerinden biri de değer merkezli dış politika yaklaşımı olmalıdır. Ankara’nın değer merkezli siyaset 
anlayışıyla yapacağı katkı, küresel anlamda farklı bir uluslararası ilişkiler anlayışına kapı aralayacaktır. 

2002’den sonra Türkiye’nin dünya siyasetinde yükselen konumunda başarılı şekilde uyguladığı yumuşak 
güç stratejisinin büyük etkisi söz konusudur. Özellikle TİKA, YTB, YEE ve TMV gibi kurumlar aracılığıyla 
klasik diplomasinin ötesine geçerek farklı coğrafyalarda önemli faaliyetler gerçekleştiren Türkiye’nin 
yeni süreçte bu stratejisini devam ettirmekle beraber sert güç bağlamında da yapısal kararlar alması 
gerekmektedir. Özellikle ülkenin son yıllarda karşılaştığı güvenlik tehditleri dikkate alındığında sadece 
yumuşak güç eksenli bir dış politika anlayışının sürdürülemez olduğu gün gibi bellidir. Bu bağlamda yeni 
dönemde yumuşak güç-sert güç dengesinin rasyonalizasyonu, Ankara’nın gelecek stratejisini önemli 
derecede restore edici bir katkı sağlayacaktır. %100 yerli ve millî bir savunma sanayi hedefine ulaşılma-
sıyla Türkiye’nin küresel güçler karşısında daha kararlı bir irade ortaya koyması mümkün olacak ve bu 
durum önümüzdeki yıllarda dış politika yapım ve uygulama süreçlerini rehabilite edecektir.

Türkiye son yıllarda insani diplomasi ve kalkınma yardımlarında “en cömert ulus” olarak küresel anlam-
da ön plan çıkmıştır. Özellikle dünya genelinde ayrım gözetmeksizin yaptığı yardımlarla adını duyuran 
Türkiye’nin gelecek dış politika vizyonunda insani ve kalkınmacı diplomasi anlayışını merkeze alması, 
Ankara’nın açılımlarını kolaylaştıracak başlıca unsurlardandır. Bu nedenle dış politika stratejisi belirlenir-
ken kalkınma yardımları ya da kalkınmayı esas alan siyasetin diğer ülkelerle ilişkilerin derinleşmesinde 
büyük rolü olacaktır.

Türkiye’nin gelecek on yılda küresel ve bölgesel krizlerden daha az etkilenmesi ve konumunu güç-
lendirmesi için yeni vizyonunun rasyonel ve gerçekleştirilebilir ilkeler üzerine bina edilmesi gereklidir. 
Bunların yapılabilmesi için de Türkiye’nin özellikle küresel güçlerle daha dengeli bir politika anlayışı 
benimsemesi gerekmektedir. Tüm taraflarla iş birliğine açık bir anlayışla ve özellikle küresel çaptaki 
krizlere ara buluculuk misyonuyla çözüm odaklı yaklaşarak uluslararası alandaki etkinliğini artıracak bir 
strateji, Ankara’nın elini ciddi biçimde güçlendirecektir. Bu doğrultuda güçlü bir ekonominin tesisi, güçlü 
bir dış politika için olmazsa olmazdır. 

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçişle dış politika karar vericilerinin koordinasyonu daha da 
önem kazanmıştır. Özellikle aktörlerin çeşitlendiği günümüz dış politika yapım sürecinde birbirinden 
bağımsız ya da koordinasyonsuz gerçekleştirilen uygulamalar, kurumların enerji ve odak kaybıyla kü-
resel siyasette arzu edilen etkinin oluşturulamamasına yol açmaktadır. Ayrıca dış politika yapım ya da 
uygulama sürecinde aktif rol alan kurumların yeni dönemde yeniden yapılandırılması da doğru bir dış 
politika stratejisinin uygulanmasında elzemdir.

Yeni dış politika vizyonunun belirlenmesinde ve uygulanmasında öncelikli kurum şüphesiz Dışişleri Ba-
kanlığı’dır. Bakanlık teşkilat yapısının yeni hükûmet sistemine uygun şekilde yeniden yapılandırılması 
ve daha etkin bir rotasyonla kurum içi bilgi üretim mekanizmasının geliştirilmesiyle Türkiye’nin manevra 
alanının genişletmesi mümkün olacaktır. Bakanlık personel sayısının ülkenin genişleyen temsilcilik sayısı 
ile doğru orantılı şekilde arttırılması bir zorunluluktur. Bu durum dışişlerinin sadece politika uygulayı-
cı değil aynı zamanda politika yapıcı bir kuruma dönüşmesini de sağlayacaktır. Ayrıca öncesinde bir 
müsteşar ve yedi müsteşar yardımcısı tarafından kurum bürokrasisinin yönetildiği göz önüne alındığın-
da mevcut durumda üç bakan yardımcısının bu bakanlığı idare etmesi zor gözükmektedir. Bu nedenle 
bakan yardımcısı sayısının artırılması ve daha çok sahada bulunabilmeleri için bölge merkezli bakan 
yardımcılığı uygulamasına geçilmesi kuruma bir dinamizm sağlayacaktır.



GELECEĞİN TÜRKİYESİNDE

TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKA VİZYONU

Batı yönelimli dış politika anlayışı çok yönlü 
bir yaklaşımla değiştirilmelidir. Türkiye’nin 
son yıllarda üstlendiği değer merkezli (ahlaki, 
insani, tarihi vb.) uluslararası politika söylemini 
destekleyecek uygulamalar hayata geçirilmelidir.

Uygulanabilir ve geleceğe odaklı bir dış politika 
için rasyonel, öngörülebilir, kurumsal, pozitif ve 
katılımcı bir karar alma süreci işletilmelidir.

Temel politik süreçleri destekler mahiyette farklı 
diplomatik kanallar (ekonomik, kültürel, sivil) 
sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmalıdır.

Türkiye, dış politika hedefini bölgesel bir 
güç olmaktan küresel bir güç olmaya 
dönüştürmelidir.

 “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine” uygun 
olarak oluşturulan katılımlı karar alma modeli 
amaca yönelik olarak uygulanmalı ve kurumlar 
arasında “eş güdüm” sağlanmalıdır. 

Güçlü, etkili ve bağımsız bir dış politika için 
“büyük bir strateji” oluşturulmalı ve genel 
çerçevesi kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

“Dünya beşten büyüktür” söylemi ile 
şekillenen “yeni bir dünya sistemi” arayışını 
destekleyecek şekilde Çin, Hindistan, Rusya, 
İran ve Brezilya gibi ülkelerle güçlü ve kalıcı 
ilişkiler tesis edilmelidir.

Dışişleri bakanlığının kurumsal yapısı ve insan 
kaynakları tüm boyutlarıyla çok boyutlu ve 
çok katmanlı bir dış politika yapım sürecine 
uygun hale getirilmelidir.

Bölgesel ve küresel çatışmalarda “sorun 
çözücü” ve “güvenilir ara bulucu” rolü 
pekiştirilmeli ve “kriz yönetimi” süreçleri 
geliştirilmelidir. 

Türkiye, “yumuşak gücünü” “akıllı güce” 
dönüştürmelidir.
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Geleceğe güçlü ve emin adımlarla yürüyebilmek için geçtiğimiz yirmi yıl boyunca önemli 
kazanımlar sağlanan Türk Dış Politikasında şunlar gerçekleştirilmelidir: 
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GİRİŞ  
Türkiye’den Bakarak Dış Politikayı Anlamak 

Günümüzde devletler arası münasebetlerin çok boyutlu, girift bir yapıya sahip olması, dış politikaya dair 
değerlendirme yapmayı her zamankinden çok daha zor bir hâle getirmektedir. Bu durumun üstesinden 
gelmek ancak yoğun araştırma, literatür taraması, farklı teknikler, teknolojik destekler ve ortak aklın 
devreye konulması kaçınılmaz olmaktadır. Üstelik Türkiye gibi çok yoğun gelişmelerin etkilerine açık bir 
kavşakta yaşıyorsanız zorluk biraz daha artmaktadır. Başka bir zorluk, Türkiye’nin çoğu kendisi dışında 
gelişen bölgesel ve küresel gelişmeler neticesinde arzu ettiği dış politikayı uygulayamamasından kay-
naklanmaktadır. Bu zorluklara rağmen çalışma, Türk dış politikasının (TDP) geçmişini ve bugününü analiz 
etmeye ve geleceğe dair bir projeksiyon sunmaya çalışmaktadır. 

Rapor, karar alıcılara yön gösterme anlamında ilham verdiği ve geleceğe yönelik bir tasavvur oluştur-
maya katkı sağladığı ölçüde amacına ulaşmış demektir. Bu sebeple çalışma boyunca normatif ve teorik 
tartışmalara girmeden daha çok değerlendirme, analiz ve önerilerde bulunmak amaçlandı. Fakat teorik 
çalışmalar ve yaklaşımlar, arka planda hep yol gösterici oldu, anlamlı analizler yapmak için ihtiyaç olan 
yerlerde çalışmaya eşlik etti. Aksi hâlde devasa literatürün üstesinden gelinmesi imkânsız olacaktı. Ça-
lışma boyunca yapılan değerlendirme, analiz ve önerilerin bazıları teyit amaçlı katıldığımızı bazılarıysa 
karar alıcılar tarafından mütereddit davranılan yerlerde destekleyici hatta teşvik edici olduğumuzu ifade 
etmektedir. Kimi yerlerdeyse fark edilmeyen bir soruna ışık tutmak veya çözüm önerisinde bulunmak 
çabası içerisinde olduk. Yine de elinizdeki çalışma “sivil bir perspektiften” kaleme alındığından rapor 
yazarları, kendilerini karar alıcılar yerine koyup statüko, sınırlılıklar ve reel-politik gerçeklerle sınırlandır-
mamışlardır. Raporla yapılmak istenen reel-politiğe hapsolmadan fakat toplumsal ve küresel gerçeklik-
lerin farkında olarak geleceğe yönelik bir projeksiyon sunmaktır. Kısaca Geleceğin Türkiyesi raporlarına 
yön veren 7 temel ilkeyi (adalet, kuşatıcılık, tutarlılık, yapıcılık, katılım ve istişare, teorik bütünlük ve 
uygulanabilirlik) dikkate alarak realite veya reel-politik ile mevcut ve muhayyel dış politika vizyonları 
arasında bir denge kurmaya gayret edildi.

Hassasiyet ve özenimize karşılık rapor bazı sınırlılıklar içerisinde yazılmıştır. Söz konusu sınırlılıklar bü-
yük oranda yaşadığımız coğrafyanın bir gereği olarak TDP’nin birçok alan barındırmasından kaynak-
lanmaktadır. Bu sebeple böylesi bir vizyon raporunda başlık başlık her konuya değinmemiz mümkün 
olmayacağından çalışmada TDP'ye dair en temel konulara yer verilmiştir. Bundan rapora alınmayan baş-
lıkların önemsiz veya daha az önemli olduğu anlamı çıkarılamaz. Bu çalışmayla dış politika için gelecek 
vizyonu sunmak, Türkiye’nin dış politikası için kapsamlı, tutarlı ve uygulanabilir bir analiz çerçevesi oluş-
turmak hedeflenmiştir. Söz konusu çerçeve sunulduktan ve meseleye dair bir bakış açısı sağlandıktan 
sonra konuların her birini yeni bir bağlamda ve gerektiği gibi incelemek okuyucu açısından çok daha 
kolay olacaktır. 
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Elinizdeki rapor; temel parametreler ve varsayımlarının verildiği Giriş ve Sonuçla birlikte beş ana bölüm-
den oluşmaktadır. Girişin yer aldığı bu ilk bölümde, çalışmaya uygun bir zemin ve bağlam oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Çalışma boyunca yapılacak tartışmaların daha iyi kavranabilmesi için dış politikanın ne oldu-
ğu ve nasıl yapıldığına dair bir tartışma yapılmıştır. Sonrasında rapora yön veren açıkça veya örtük olarak 
ifade edilen temel varsayımlar belirtilmiştir. Raporun ikinci kısmı sonraki bölümlere zemin ve bağlam 
oluşturmak için TDP’nin genel bir görünümünü verdikten sonra Türkiye’nin dünya siyasetinde oynadığı 
rolün ne olduğunu tartışmaktadır. Bu bölümde yine Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden 2002 
sonrası AK Parti dönemi dış politikasına kadar olan kısım ele alınmıştır. Yüzyılı aşkın ve uzunca sayılabi-
lecek bu dönem, daha iyi anlaşılabilmesi için belirlenmiş temel kırılma noktaları referans alınarak top-
lamda yedi alt döneme ayrılmıştır. Her dönemin dış politikasının karakteristik özelliklerinin altı çizilmiş 
ve 2000’li yıllara değin Türk dış politikasının bir muhasebesi yapılmıştır. Geçmişin muhasebesi yapılırken 
dönemin karar alıcılarına dair yargılayıcı bir üsluptan özellikle kaçınılmış, dış politikayı anlamaya ve 
geleceğe yönelik kestirimlerde bulunulmaya çalışılmıştır. İkinci bölüm, TDP’de karşılaşılan zorlukların 
değerlendirilmesiyle sonuçlanmaktadır. Raporun üçüncü bölümü, Geleceğin Türkiyesinin dış politikasını 
etkileyen temel parametrelere hasredilmiştir. Söz konusu bölüm, 11 Eylül Saldırılarından ABD’nin Afga-
nistan-Irak işgalleri ve 1 Mart Tezkeresi’ne, 2008 Küresel Ekonomik Krizi’nden Arap Ayaklanmalarına1 
kadar 2000’li yıllarda uluslararası ilişkilerin değişen yapısına temas etmektedir. Bu bölümde, Türkiye’nin 
de dâhil olduğu yeni düzen arayışı tartışmaları dışında karar alma mekanizmasında gerçekleşen yapısal 
değişiklikler, Türk siyasal sisteminin değişen yapısına vurgu yapmıştır. Zira dış politika analizlerinde ka-
rar alma süreçlerinin kendisi de en az dış politika çıktısı kadar önemlidir. Üçüncü bölümün sonu, çeşitle-
nen aktörler bağlamında Türkiye’nin yurt dışında faaliyet gösteren kurumlarının dış politikaya etkisinin 
ne olduğunu incelemiştir. Raporun dördüncü bölümü, Türkiye için yeni bir dış politika vizyonunun ne ve 
nasıl olması gerektiğini tartışmaktadır. Bu bölüm, dış politika vizyonuna niçin ihtiyaç duyulduğunu ele 
aldıktan sonra yeni dış politika vizyonunun temel ilkelerinin ne olabileceğini tartışıp karar alıcılar için 
birtakım kurumsal ve yapısal önerilerde bulunmaktadır. Raporun bu bölümünde, dış politika yapımın-
da Türkiye’deki en önemli aktör olan Dışişleri Bakanlığı ve onun çalışma alanlarına bilhassa çokça yer 
verilmiş ve bu yönde birtakım değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur. Son bölümdeyse Geleceğin 
Türkiyesinin dış politika ufkuna dair bir projeksiyon çizilmiştir. 

Dış Politika Yapımında Temel Parametreler

Araştırma konumuz TDP olsa da bu başlık altında ele aldığımız bazı mülahazaların tüm ülkeler için 
geçerli oluğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Elbette çalışma boyunca hangi unsurların TDP’ye mahsus 
olduğu kolaylıkla ayrıştırılabilecektir. Bu sebeple dış politika dendiğinde ne anlaşıldığı sonraki tartış-
maların okuyucuya ifade edeceği anlam için önemlidir. Dış politikanın farklı veçhelerden birçok tanı-
mı yapılmıştır fakat tüm tanımların hepsinde ortak bir nokta bulunmaktadır. Uluslararası İlişkiler (Uİ) 
disiplininin alt dallarından biri olarak dış politika, en geniş anlamıyla bir devletin yabancı devletlerle 
ve başka uluslararası aktörlerle ilişkilerinde çıkarlarını maksimize etmek için uluslararası alanda mak-
satlı bir şekilde uyguladığı siyaset/strateji veya yaklaşım olarak tanımlanabilir (Alden ve Aran, 2017; 
Carlsnaes, 1986; Hill, 2016; Hudson, 2007). Bunun dışında devletler arası ilişkileri anlamak için yol 
gösterici mahiyette bazı parametrelerin varlığından söz etmek mümkündür. Kısaca 8 madde olarak 
şu şekilde sıralanabilir.

1 Çalışma boyunca 2010 yılında Orta Doğu’da başlayan olaylar “ayaklanma” olarak adlandırılmıştır. Literatürde zaman zaman kul-
lanılan “bahar” ve “devrim” adlandırmaları, yaşanan gerçek durumu yansıtmadığından raporda bu ifadeler tercih edilmemiştir. 
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Dış politika, uzmanlık ve tecrübe gerektiren bir alandır. Dış politika her şeyden önce birtakım mezi-
yetleri ve uzmanlık bilgisini gerektirir. Buradan dış politikayı teknik ve tümüyle belli bir uzman grubunun 
yapabileceği anlamı elbette çıkarılamaz nitekim tek başına uzmanlık da mesleki körlük oluşturabilir. Fakat 
iyi bir dış politika yapımı için hem Türkiye’nin hem de ülkenin ilişkide olduğu ülkelerin siyasi tarihini bilmek 
gerekir. Politika yapımında sonuç almak için bunlar çok önemli gerekliliklerdir. Tarih, kültür vb. unsurlar, 
devletlerin kurumsal yapılarını da etkiler. İlgili ülkenin dünya siyasetindeki yerini, ekonomisini, geçmişini, 
kültürel değerlerini ve toplumsal eğilimlerini bilirseniz çok daha başarılı ve sonuç alıcı politikalar üretebi-
lirsiniz. Dahası ileri düzeyde jeopolitik, uluslararası hukuk ve dil bilmek de dış politika yapımında gerekli 
donanımlardan bazılarıdır. Böylesine uzmanlık bilgisi ve farklı meziyetlerin seferber edildiği dış politika 
yapım sürecinin popülerleştirilmesi durumunda bu gerekliliklere sahip olmayan kişilerin de karar alma sü-
reçlerine dâhil edilme tehlikesi bulunmaktadır. Bunun telafisi mümkün olmayan başka bir boyutu daha 
bulunmaktadır. Dış politika yapımı, büyük ölçüde ülkelerin ve tarafların belli konularda yapılan müzakere 
neticesinde bir karara varmasına dayanmaktadır. Müzakerenin anlamı/mantığı, tarafların taleplerini olduğu 
gibi rakibine dayatma değil aynı zamanda gerektiğinde birtakım tavizler vermeyi gerektirir. Dış politikanın 
sanat olması ve başka ülkeleri yakından bilme gerekliliği biraz da buradan gelir. Örneğin; taraflar bu sü-
reçte taviz vermek istediklerinde eğer konu popüler düzeyde güncel tartışma konusu hâline gelmişse geri 
adım atmak çok zor olur ve netice almak da imkânsızlaşır. Dolayısıyla dış politika yapım süreci özellikle de 
kamuoyuna yansıması açısında “az konuşulan çok iş yapılan” bir alandır veya en azından öyle olması ge-
rekir. Dış politika hakkında rakiplerinizi ürkütecek ve zora sokacak bir hamle yaptığınızda seçeneklerinizin 
azalması kaçınılmazdır ki bu da işlerin üstesinden gelinmesini zorlaştırmaktadır. 

Dış politika, çok boyutlu/katmanlı ve geniş çaplı düşünmeyi gerektirir. Ülkelerin kendi iç siyasetle-
rindeki iktidar ilişkilerinin karmaşık ve katmanlı doğasından ötürü dış politika yapımında geniş çaplı ve 
çok boyutlu düşünülmesi gerekir. Dış politikada sonuçları ve hedef kitlenin genişliği itibarıyla çok daha 
geniş çaplı ve boyutlu düşünmek zarurettir. Dış politika yapım süreci, çok değişkenli ve çok taraflı bir 
alandır. Karar alma süreçlerinde konunun dâhilî unsurları dışında uluslararası toplum ve ilgili ülkeler 
nezdinde nasıl algılandığı, uluslararası hukuk ve ikili/çoklu anlaşmalar açısından ne anlam ifade ettiği, 
müzakere edilmesi gereken unsurlardan bazılarıdır. Birçok disiplince sıkça kullanılan ve analiz yaparken 
ciddi kolaylıklar sağlayan ceteris paribus olarak bilinen Latince bir deyim bulunmaktadır. “Diğer tüm 
durumlar sabitken” veya “öteki koşullar değişmediği müddetçe” anlamına gelen bu deyim analiz yöne-
timinde işlevseldir ve dış politika yapımındaki bazı değişiklikleri açıklamada ciddi katkısı bulunur. Tüm 
bunlara rağmen dış politikanın birçok disiplinden farklı olarak yine hesap edilemeyen ve karar alıcıların 
elinde olmayan çok fazla yönü vardır. Bu sebeple dış politika günbegün beklenmedik gelişmelere ve 
krizlere gebedir. Böylesi bir durumda dış politika yapıcıları, öngörülmeyen gelişmelerden asgari düzey-
de etkilenmek için plan yaparken alternatifler oluştururlar. Yine de sonuç her zaman arzu edildiği gibi 
olmayabilir, hazırlıkların ve alternatiflerin elbette kesin sonuç garantisi yoktur. Çünkü dış politika, bir 
bütün olarak düşünülürse tek başına dış politika yapımcıları tarafından gerçekleşmez. Karar alıcı, geniş 
çaplı ve çok boyutlu düşünerek bağımlı değişkenleri dikkate alarak hareket etse de bölgesel ve küre-
sel gelişmeler gibi bağımsız değişkenleri kontrol edemez. Karar alıcıların birtakım öngörüleri olur ve/
veya ihtimalleri dikkate alarak hareket kabiliyetleri ve başarı şansları artar. Sonuçları itibarıyla başarısız 
olması durumunda bakılacak yer, tek başına karar alıcının eylemleri değil aynı zamanda bölgesel ve kü-
resel sistemin durumudur. Sonuç olarak dış politika yapım süreci, her fenomen gibi bağımlı ve bağımsız 
değişkenlerin bütününden etkilenir. Ayrıca dış politikada çoğunlukla bir olayın birden fazla sebebi vardır 
ama biri başattır. Evvelemirde başat nedeni ortaya koyup sonra tali nedenler ortaya konulursa çok daha 
isabetli bir açıklama yapılmış olur (Oran, 2009, s. 15).
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Dış politika, sabır ve dikkat gerektiren bir sanattır. Genel olarak siyaset için yapılan en meşhur tanım, 
onun bir yönetme sanatı (art of government) olduğudur. Söz konusu dış politika olunca bunun ne anlama 
geldiği çok daha iyi anlaşılmaktadır. Zira dış politika yapımı gerçekten sabır, sebat ve azim isteyen bir 
sanat eseri gibidir. Dikkatli, gayretli, sabırlı ve tecrübenin yoğun bir şekilde seferber edildiği bir çalışma-
yı gerektirir. Dış politika uygulamalarının çoğu kez telafisi mümkün değildir. Tarihî fırsatlar ve tehditler 
tekrar etmeyebilir ve rakipleriniz olan diğer ülkeler hatalarınızı affetmezler. Özellikle sabır ve sebat, dış 
politikada sonuç almada önemli bir etkendir. Elbette bu süreci destekleyecek ciddi istihbarat katkısına 
ihtiyaç bulunmaktadır. Rakibin dayanma gücünü/kapasitesini ancak elde edilen/toplanılan istihbari bilgi 
ile öğrenilebilir. Bununla birlikte ilgili muhataplara mesaj verme dışında dış politika yapımında çok fazla 
gürültü koparılması, dış politika yapım sürecini zorlaştırmaktadır. Dış politika yapımı (bilhassa yapım 
aşamasındayken) kapalı kapılar ardında yapılır ve yapıldığında yapan taraftan sadece ilgililerin bilmesi, 
haberdar olması yeterlidir. Netice ortaya çıktıktan sonra da sonuç başarılı olmuşsa bile bunun çok fazla 
gündemde tutulmaması ve başarının rakibin düşmanlığını arttırmaması gerekir. 

Dış politika yapımında “eşit egemenlik” soyut bir ilkedir. Devletler arasında birçok açıdan eşit ol-
mayan durum her daim devletlerin büyük meydan okumalarla karşı karşıya kalmasını kaçınılmaz kıl-
maktadır. Bu sebeple uluslararası hukukun tüm devletler için öngördüğü eşit egemenlik veya müte-
kabiliyet esası kendiliğinden devreye girmez. Burada eşitlikle daha çok devletler arasındaki ilişkinin 
üzerine oturtulduğu zemini tanımlamak ve muhataplık için tüzel bir kişiliği belirtmek kastedilmektedir. 
Ayrıca ilgili devletin veya devlet adına görevlendirilen hükûmetin söz konusu hak için aktif bir eylemde 
bulunması beklenir. Yetkilendirilmiş hükûmet, kendi ülkesi ve nüfusu üzerinde iktidarını kullanarak diğer 
devletlerle ilişkiye geçer ve bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı diğer ülkelerden 
gelecek tehditleri bertaraf eder. Ayrıca devletler “eşit egemen” statülerini sürdürebilmek için güçlerini 
artırmanın yolunu arar ve bunu yapabildiği ölçüde güçlü devlet olurlar. Eş zamanlı olarak devletlerin güç 
arttırma arzusu, karşısında sürekli bir savunma veya tehdit algısını oluşturacaktır. İlişkiler ve gerekirse 
ittifaklar bu ikilem üzerinden ilerleyecektir. Bu yüzden devletler arasında tam eşitlik beklemek gerçekçi 
değildir. Adalet ilkesi söz konusu olduğunda aslında devletlerin tam olarak eşit olduğu durum adil ol-
madığı gibi sürdürülebilir de değildir. Bunun anlamı reel-politiğe teslim olmak değil sadece uluslararası 
sistemin işleyişinin farkında olmaktır. Buna rağmen istikrarı sağlamak, keyfîliği engellemek ve ülkelerin 
güçlerini istedikleri gibi kullanmalarının önüne geçebilmek, uluslararası hukukun devreye konulması ve 
uluslararası toplumun harekete geçirilebilmesiyle dizginlenebilir. Bundan dolayıdır ki ölçeğine bakmak-
sızın devletlerin bağımsızlıkları ve kararlarının değeri büyük ölçekli de olsa diğer ülkelerin mütemadiyen 
keyfî davranmalarının önüne geçecektir. Özetle, tüm devletlerin egemenliklerinin eşit düzeyde olma-
ması, orta ve küçük ölçekli devletlerin egemenliğine ve gücüne toptan halel getirmez. Devletler fiziki 
güçleri dışında yumuşak güçleriyle de uluslararası toplumda var olmayı sürdürürler. Ayrıca bu bakış 
açısı; küreselleşme, karşılıklı bağımlılık, yeni aktörlerin mevcudiyeti, kamuoyunun ve sivil inisiyatiflerin 
güç kazanması, uluslararası/ulus üstü örgütlerin varlığını da göz ardı etmez sadece eşit egemenlik veya 
mütekabiliyet ilkesinin kendiliğinden devreye giren ve işleyen bir yapı olmadığına vurgu yapar. 

Dış politika yapımında etkileri açısından “iç-dış politika” ayrımı vardır fakat bu mutlak bir ayrım 
değil geçişkenlik ve etkileşim içerir. Ülkeler dış politikaları söz konusu olduğunda elbette ülke içi 
meselelerde davrandıkları gibi hareket etmez zaten bu şekilde hareket etmeleri de beklenmez. Ulus-
lararası sistemdeki muhatapların motivasyonları (çıkar-değer ikilemi) iç politikadakinden farklıdır. Dış 
politikada devletler için çıkar motivasyonu çok belirginken iç politikada değer ve kimlik daha güçlü 
motivasyon olabilmektedir. Bu sebeple dış politikada olaylar, çıkar ve altyapı unsurlarıyla açıklanmak 
zorundadır. Dış politikada açıklayıcı motivasyon; ahlak, din, hukuk, ideoloji, gelenek-görenek gibi üst 
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yapı olarak bilinen bağımlı değişkenler değildir. Açıklayıcı olan daha çok bahsedilen bağımlı değişkenle-
rin de belirleyicisi olan sosyoekonomik (altyapı) faktörlerdir. Bununla birlikte üstyapı unsurlarının altyapı 
unsurlarını hızlandırıp-yavaşlatma veya kolaylaştırma konusunda bir tesiri bulunmaktadır. Ancak iç-dış 
politika ayrımı, ülkelerin dış politika yapımında kendileri için önemli olan ilkeleriyle de çelişmesi gere-
keceği veya böyle bir davranış içine girmesi anlamına gelmemektedir bu durum ancak önceliklerin ve 
temel motivasyonun ne olduğu konusunda fikir verir. Dış politika-iç politika ayrımı diye kesin ve katı bir 
ayrımın olmaması büyük ölçüde iç-dış meselelerin geçişkenliğini ve birbiriyle etkileşimini ifade eder. 
Dış politika yapımında görevlendirilmiş hükûmet, ülke içinde güçlü bir desteğe sahipse dış politikada 
temas hâlinde olduğu muhataplarına karşı eli çok daha güçlü olur. Tam tersi de geçerlidir. Uygulamada 
dış politika yapımcı, masada elini güçlendirebilmek ve istediği neticeyi elde edebilmek için rakibinin 
ülke içinde zorlandığı ve zora girebileceği ilişkileri kullanmaktan imtina etmemektedir. Başka bir açı-
dan dış politika, iç politikadaki farklı güç bloklarının iktidar ilişkilerine ve kimlik mücadelelerine etkide 
bulunmaktadır. Diğer yönüyle de ülke içindeki gruplar, karar alıcıya kendilerine en uygun olan siyaseti 
izlemesi yönünde baskıda bulunurlar. İktidar da bu gruplar arasında bir koalisyon oluşturarak iktidarını 
tahkim etmek ister. Bu sebeple karar alıcı, iç politikayı yönlendirmek veya konsolide etmek için bazen de 
dış politikayı kullanmayı tercih eder. Bu tercihin yukarıda belirtildiği gibi dış politikada serbestiyet alanını 
kısıtlama riski bulunmaktadır. Bu sebeplerden ötürü iç ve dış siyasette kesin ve katı ayrımlar, ülke içi 
iktidar ilişkilerine ciddi bir etkisi bulunduğundan ve bundan doğrudan etkilendiğinden anlamlı sonuçlar 
vermemektedir. Sonuç olarak iç ve dış dinamikleri ayrı ayrı saptamak önemli olmakla beraber iç politika 
aracı olarak kullanılan dış politika hamleleri (içselleştirme) kadar dış politika aracı olarak kullanılan iç 
politika (dışsallaştırma) etmenleri olduğunu da ifade etmek yanlış olmayacaktır. Zira karar alıcı açısından 
dış dinamikleri belirlemek imkânsızken iç dinamikler konusunda tasarruf alanı bulunmaktadır.

Dış politika değerlendirilmelerinde “analiz seviyesi” belirleyicidir. Dış politikanın belirlenmesi, ana-
liz seviyesi ile doğrudan ilişkilidir. Bu durum dış politikanın çok etmenli olduğu varsayımına dayanır ve 
bu yönde çok katmanlı bir analiz çerçevesini zorunlu kılar. Bu çetrefilli yapının anlaşılabilir olması kadar 
analitik ve metodolojik hâle getirilmesi analiz seviyesi bakışıyla gerçekleşir. Literatürde yaygınlaşmış 
analiz seviyesi şu üç ana eksen üzerinden yapılmaktadır: Birey, devlet ve uluslararası sistem. Farklı 
seviyelerdeki yapı, süreç ve aktörler arasındaki ilişkisellik ve bunlar arasındaki önem sırası, dış politika 
analizinde belirleyicidir. Birey düzeyi olarak ifade edilen karar vericilerin becerisi, ideolojisi, karizması 
bazen tercihleri, devletin dış politikasını belirlemede çok önemlidir. Birey olarak ifade edilen liderin 
motivasyon ve karar vermesine etki eden duygusal ve deneyimsel tercihleri/tecrübeleri, dış politika 
yapım sürecine etki etmektedir. Yine de bir ülkenin dünya siyasetindeki ağırlığını, ülke içindeki lider ve 
ülkenin şartları dışındaki uluslararası sistemin yapısı, etkili aktörlerin ilgili meselelerle ilişkisi gibi haricî 
sebepler hep birlikte belirler. Eğer Türkiye, küresel düzlemde veya uluslararası arenada nasıl göründü-
ğünü önemsiyorsa olaylara Türkiye merkezli bakmak yerine sistemsel, bölgesel ve ülke/lider gibi üçlü bir 
analiz düzeyinden bakması beklenmektedir. Esasında ülkenin belli başlı niceliksel ve niteliksel özellikleri 
(national attributes), onun dış politika tercihlerini belirlemede etkili olur. Bunlar arasında hiyerarşik bir 
sıralama yapmak her zaman değerli/anlamlı olmamakla birlikte küresel-bölgesel-lider şeklinde bir hiye-
rarşi genellikle daha belirleyici olabilmektedir. Örneğin; lider olarak ve şartlar açısından ülkeniz iyi bir 
konumda olabilir fakat uluslararası sistemde ve bölgenizde aleyhinize bir durum veya konumlanış varsa 
etkili bir aktör/ülke olmanız zor gözükmektedir. Tam tersi diğer seçenekler için de geçerlidir.

Dış politika, yirmi dört saat olarak hızlı ve ekiple karar almayı gerektirir. Dış politikanın üzerine 
güneş batmaz. Yani günün yirmi dört saati ülke olarak dünyada sizi ilgilendiren gelişmeler yaşanır. Üs-
telik küreselleşmenin bu kadar etkin olduğu, devlet-devlet, devlet-birey, devlet-tüzel kişilik ilişkilerinin 
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bu kadar yoğun olduğu günümüzde bu olasılık çok daha geçerlidir. Örneğin; Türkiye ile dokuz saatlik 
zaman farkı bulunan Yeni Zelanda’da bir gelişme olduğunda bunun ne zaman olduğunun ve aradaki 
saat farkının bir anlamı bulunmamaktadır. Bu gelişme ya orada yaşayan vatandaşlarınızı ya da o ülkeye 
dair politikanızı doğrudan etkilemektedir. Bunun için bazen hızlı karar almak gerekecektir. Fakat hızlı 
karar almak her zaman istenilen sonucu veremeyebilir. Alınan kararın hızlı olması, onun acele bir karar 
olmasını gerektirmez. Hızlı karar almaya elverişli personelle ve ortak akılla mümkün gözükmektedir. 
Karar alma süreçlerinde söz konusu meseleyle ilgili tüm tarafların sürece dâhil edildiği şahsi inisiyatif ve 
yaklaşımlar yerine kurumsal cevaplar verme refleksini geliştirmek, dış politikada süreklilik ve istikrar açı-
sından önemli gözükmektedir. Öyle ki günümüzde dış politikadaki temel sabiteler daha önce olmadığı 
kadar hızlı değişmekte ve belirsizlikler barındırmaktadır. Küresel aktörler birtakım ilkeleri elinde bulun-
durduğu vasıtalarla çok kısa sürede çok önemli hâle getirirken aynı aktörler çok kısa bir süre sonra bunu 
terk etmekten imtina etmemektedir. Ülke olarak bu durumun farkında olarak pozisyonların her daim 
gözden geçirilmesi kaçınılmazdır. Zira ittifaklar kadar uyuşmazlıklar da sık sık değişmektedir. Ülkeler, 
küresel düzeyde varlıklarını ancak güncel gelişmeleri ve küresel eğilimleri belirleyen aktörlerin karar 
alma motivasyonlarını yakından takip ederek koruyabilmektedir. Kısaca günümüz çok kutuplu dünya 
sisteminin karakteristik özelliklerinden biri de dış politika değerlendirmelerinin çok hızlı değişmesi ve 
uzun vadeli olmayışıdır. Bu sebeple dinamik dış politika anlayışına ihtiyaç duyulmaktadır.

Dış politikada ezelî/ebedî düşman olmadığı gibi ezelî/ebedî dost da yoktur. Bunun ve “uzun bir geç-
mişe dayanan iş birliği” gibi köşeli ifadelerin dış politika söz konusu olduğunda somut bir karşılığı yoktur. 
Devletlerin çıkar algıları ve ihtiyaçları zamana göre değişebilmektedir. Fakat bu durum dış politikada fikir 
ve ideolojinin etkisinin yerinin olmadığı anlamına gelmez. Fikir ve ideoloji her zaman söz konusu gerçek-
lik içinde kendine yer bulabilmektedir. Vurgulanmak istenen şey, dost, düşman ve rakip sıfatları şartlara 
göre yeniden tanımlanır. Bu durum Türkiye gibi orta büyüklükteki ülkeler için fazlasıyla geçerlidir ve 
pozisyonunu sürekli gözden geçirmeyi gerektirir. Zira Türkiye ve benzeri ülkelerin savunma politikası ve 
hayatta kalabilmesi zaruri olarak “pazarlığı” gündeme getirir. Dünya siyasetinde “sıkı pazarlıkçı” olarak 
bilinen Türkler, içerisinde yer aldığı coğrafyayı geçmişten beri avantaj olarak kullanmış, sesini daha etkili 
duyurmayı başarabildiği gibi pazarlık gücünü hep askerî ve ekonomik gücünün üstüne çıkarabilmiştir. 
Geçmişte Osmanlı son dönem dış politikasında ağırlıklı olarak Rusya-İngiltere ve Fransa ile ilişkilerinde 
stratejik konumunu kullanırken bugün de Türkiye, ABD, Rusya ve Avrupa ülkeleriyle ilişkilerinde stratejik 
konumunu kullanmaktadır. Türkiye, dünya siyaseti açısından önemli bir kavşakta yer almaktadır. Son iki 
yüzyıldır da bu eğilim (dost-düşman-dost döngüsü), Osmanlı-Türk dış siyaset tercihinde hiç değişmedi. 
Ülkeler için “stratejik” bir konumda olmak her zaman iyi değildir. Bulunduğu konumdan ötürü güçlü 
devletlerle mütemadiyen anlaşmazlığa düşer, konumu onların iştahını kabartır. Dolayısıyla ihtiyaç hisse-
dilse de hissedilmese de sıkça “davetsiz koruyucular”la muhatap olunur. Dahası ülkenin fiziki kapasitesi 
ve onu besleyecek gücü ve entelektüel altyapısı yeterince yoksa uluslararası sistemle çatışmaması ve 
bir şekilde anlaşmanın yolunu bulması en makul yol olarak gözükmektedir. Böylesi bir durumda sistem 
içinde ortaya çıkan -ki bu her zaman mümkün-fırsatları kollayarak vakitlice ve yerinde hamle yapmak 
suretiyle uluslararası toplumun desteğini arkasına alması en etkili yol olarak görünmektedir.

Tartışmasız dış politika yapımında parametreler yukarıda sayılan 8 maddeden başkalarını da içermekte-
dir. Raporun amaçları açısından bunlar yeterli görülmektedir. Dış politika analizinde parametreler kadar 
varsayımlar da önemlidir. Zira dış politikaya dair yapılan değerlendirmelerin ve önerilerin kahir ekseriye-
ti söz konusu varsayımlarla geçerlilik kazanır ve anlamlı hâle gelir. 



GELECEĞİN TÜRKİYESİNDE DIŞ POLİTİKA

7

Türk Dış Politikasına Dair Temel Varsayımlar

Gerek önceki bölümde zikredilen temel parametreler gerek sonrasında yazılan kısımların birtakım var-
sayımlar üzerine inşa edildiği görülecektir. Rapora zemin teşkil eden bu varsayımların okuyucuyla pay-
laşılması, metnin daha doğru bir şekilde anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Bu sebeple yukarıda sıralanan 
varsayımları kısaca izah etmek gerekmektedir.

Cumhuriyet dönemi dış politikası ile son dönem Osmanlı dış politikası arasında ciddi bir süreklilik 
vardır. Rapora zemin teşkil eden varsayımlardan ilki, Cumhuriyet dönemi dış politikası ile Tanzimat son-
rası son dönem Osmanlı dış politikası arasında ciddi bir sürekliliğe vurgu yapmaktadır. Cumhuriyet’in ku-
ruluşuyla her ne kadar literatürde sıkça “kopuş” söylemi ifade ediliyorsa da “süreklilik” arz eden çeşitli 
örüntüler de vardır. Genç Türkiye Devleti her konuda olduğu gibi dış politika açısından da Osmanlı mirası 
üzerine inşa edilmiştir. Raporun özellikle ilk bölümünde incelenen konular, aktörler ve tepkiler hatta 
Cumhuriyet dönemi boyunca kurulan ittifaklara ve kurumun teşkilat usul ve esaslarına bakıldığında bu 
sürekliliğin izlerini takip etmek mümkündür. Bu durum gerek bakanlık söylem ve belgelerinde gerekse 
akademik yazında açıkça ifade edilmektedir. Dışişleri Bakanlığı web sitesinde Türkiye Cumhuriyeti Dı-
şişleri Bakanlığı Tarihçesi’nin ele alındığı sayfanın ilk cümlesi “Türkiye Cumhuriyeti’nin hariciyesi, uzun 
bir geçmişe dayanan köklü Osmanlı diplomasisi geleneği üstüne kurulmuştur” şeklinde başlar. Benzer 
biçimde Karpat: “Türkiye Cumhuriyeti her ne kadar yeni bir ülke olduğunu savunsa da olumlu olumsuz 
yönleriyle kültürel, stratejik, tarihsel ve dinsel olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun vârisidir” der. Ayrıca 
TDP’nin sıkça zikredilen “Batılılaşma” ilkesi, Cumhuriyet dönemiyle ortaya çıkmış değildir daha ziyade 
son dönem Osmanlı özellikle de Tanzimat sonrası Osmanlı İmparatorluğu siyasetinin bir devamı olarak 
nitelenebilir. 

Türkiye, dünya siyasetindeki yeri bakımından küresel güç olmaya çalışan orta büyüklükteki bir 
aktördür. İkinci varsayım, Türkiye’nin dünya siyasetindeki yeriyle ilişkilidir. Bu yöndeki varsayımımız, 
Türkiye’nin küresel güç olmaya çalışan orta büyüklükteki bir aktör olduğu şeklindedir. Elbette bu durum 
ülkenin dış politika yönelimlerini etkilemektedir. Zaman zaman gerek siyasetçiler gerekse de akademik 
çalışmalarda Türkiye’nin “küresel aktör” olduğu yönünde iddialar bulunmakta ve bu varsayım üzerinden 
analizler yapılmaktadır. Materyal ve yumuşak güç unsurları açısından Türkiye’nin “orta büyüklükte bir 
devlet” (middle power state) olduğu yönünde çokça görüş bulunmakta ve bunun Türkiye’ye sağladığı 
manevra kabiliyeti, dış politika yönelimlerini ciddi oranda etkilemektedir. Buna rağmen birçok yaza-
ra göre Türkiye’nin küresel aktör olduğu iddiası tartışılmaya muhtaçtır (Elik, 2011, ss. 8, 222-23; Hale, 
2009; Müftüler ve Yüksel, 1997). Türkiye’nin küresel bir güç olmadığı iddiası, büyük oranda tek başına 
(bölgesi dışında) düzen kurup değiştirebilecek güce erişmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca 
Türkiye’nin orta büyüklükteki bir ülke olması zamana göre değişen bir şey değilken “küresel güç olmaya 
çalışan” aktör olma iddiası özellikle 2000 sonrasına tekabül etmektedir.

Soğuk Savaş sonrası Türkiye hem kabuk hem de öz değiştirmesi nedeniyle “köprü ülke” söylemin-
den “merkez ülke” söylemine doğru yönelmektedir. Üçüncü varsayım, Türkiye’nin hem kabuk hem 
de öz değiştirmesi ve bir anlamda kabına sığamamasını işaret etmektedir. Bu bağlamda daha önceleri 
iltifat olarak kullanılan “köprü ülke” ifadesi artık olumsuz bir çağrışım yaparken Türkiye’nin “merkez 
ülke” olma iddiası ağır basmaya başlamıştır. Türkiye uzun yıllar özellikle Batı’da ve Batılı mahfillerde 
Doğu ile Batı ve/ya İslam dünyası ile Batı arasında ve coğrafi konumu nedeniyle Asya ve Avrupa ara-
sında bir köprü olarak ifade edilegelmiştir. Diğer taraftan köprü ifadesi, Türkiye’nin birbirine bağladığı 
uçların ikisine de ait olmadığını ima etmektedir. Türkiye, 1990’lardan başlayan Yeni Dünya Düzeni’nde 
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artık oynayabileceği dinsel ve etnik kartları fark ettikçe merkez ülke olmaya doğru yönelmiştir. Bu da 
ülkeye köprü olmak yerine tam tersine kendisini merkeze alarak ilişkilerini yeniden betimleme ve tanzim 
olanağı vermiştir. Türkiye’nin özellikle 2001 ekonomik krizinden sonra 2002’de iktidara gelen AK Parti 
iktidarlarınca önce ekonomik konsolidasyonu sağlaması, “merkez ülke” retoriğini kuvveden fiile geçir-
mesinde kısmen mümkün kılmıştır. Bu dönüşümün önemli bir ayağı da Türkiye’nin Soğuk Savaş boyunca 
Sovyetler Birliği ile uzun sınırından hareketle Batı’nın Uzak Karakolu olmaktan ve buna bağlı jeopolitik 
sermayesini heybede tutarken başta beşerî sermaye olmak üzere diğer sermayelerini geliştirmesinden 
kaynaklanmıştır. Söz konusu konumunu güçlendirmeye ve küresel ve bölgesel güçler nezdinde vaz-
geçilmezliğini (bulunduğu coğrafi konum dışında) farklı açıdan arttırmaya yönelik bir çaba içerisinde 
olmuştur. İşte Türk dış politikasındaki bu dönüşüm, jeopolitik çıpadan çoklu hareket kabiliyetine geçişin 
öyküsüdür. Türkiye, Soğuk Savaş boyunca çoğunlukla Batı’ya paralel tepkisel bir dış politika izlerken 
giderek aktif hatta proaktif bir ara yüz edinmiş ve hatta Batı’ya rağmen tepkileri belirginleşmiştir. Hâli-
hazırdaki dünya düzen ve işleyişine dair ciddi bir hoşnutsuzluk içerisinde olduğunu açıkça paylaşmıştır.

Türk dış politikasında proaktif ve çok yönlü dış politika gereği yumuşak güç unsurları ve kamu dip-
lomasisiyle enstrüman çeşitliliği veya aktörlerin çeşitlenmesi meselesi önem kazanmıştır. Politika 
yapımında çeşitlenen aktörler bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olmanın gerekleri çerçevesinde ha-
reket etmektedir. Daha etkin bir şekilde hem dış politika yapımında yeni kurumlarının sayısının artışıyla 
yatay hem de gösterdiği derinleşme ile dikey anlamda genişlemiştir. Bu anlamda ilk olan TİKA öncelikle 
Türki Cumhuriyetlere yönelik bir oluşum iken odağını genişleterek başta Osmanlı coğrafyası sonra İslam 
dünyası ve en son halka da küresel olmak üzere çalışma alanını genişletmiştir. Aynı şekilde YTB, YEE, 
TMV ve hatta THY bu yönelişin belirgin halkaları hâline gelirken DİB de yurt dışı faaliyetlerine ağırlık 
vermiştir. İşte bu dönüşüm, TDP’nin enstrüman çeşitliliğine gitmesinin bir nişanesidir. Kamu diplomasisi 
alanında atılan adımlar ve bahsettiğimiz genişleme ile derinleşme sayesinde Türkiye, Arakan’daki Müs-
lümanların durumunun iyileştirilmesi gayretinden kutuplarda araştırma faaliyetlerine kadar dünyanın 
öncü güçlerinden biri olma gayretindedir. Yine de genişleme-derinleşme dengesinde dengenin hâlâ 
genişlemeden yana ağır bastığı görülmektedir. Derinleşmede en büyük engelin ilgili kurumlar arasında 
koordinasyonun beklenen seviyede olmamasıdır.

Türkiye, bölgesel bir güç olmasının gereklerini yerine getirmede her geçen gün artan bir karar-
lılığa sahiptir. Bu varsayım, Türkiye’nin bölgesel bir güç olmasının gereklerini yerine getirmede artan 
kararlılığını ifade etmektedir. Yukarıda da bahsettiğimiz Soğuk Savaş boyunca Batı’ya paralel tepkisel 
dış politika yerini aktif hatta proaktif yönelişe bırakırken Türkiye, bölgesel problemlere daha fazla çözüm 
ortağı olmuştur. Bölge denildiğinde her ne kadar öncelikle Orta Doğu gelse de Türkiye hem Balkanlar 
hem de Kafkaslar’da giderek derinlik kazanmıştır. Türkiye, Suriye’deki iç savaş boyunca aldığı göç ne-
deniyle başta ekonomik dengeler olmak üzere birçok açıdan olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. Adına 
ister “misafir” ister “koruma statüsündekiler” ister “sığınmacı” densin bugün Türkiye yaklaşık 3.5 milyon 
Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır.2 Türkiye’de Suriyelilerden başka Irak ve Afganistan’dan gelenler 
olmak üzere yaklaşık bir milyon yabancının da varlığını hesaba katınca ülke nüfusunun yaklaşık %5’ini 
yabancıların oluşturduğu fark edilecektir. Türkiye’nin “net göç veren ülke”den “net göç alan ülke”ye 
evirilmesi kaçınılmaz olarak ülkeyi başta bölgesindekiler olmak üzere küresel gelişmelere daha duyarlı 
hâle getirmekte ve bu konudaki kararlılığını göstermektedir. Dahası Türkiye, yabancı öğrencilere verdiği 

2  T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 24 Ocak 2020 tarihli istatistik verilerine göre Türkiye’de bulunan geçici 
koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin 175’tir. (Detaylı bilgi için bkz.  https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 adre-
sinden 08.07.2019 tarihinde erişilmiştir).
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burslarla da eğitimde bir cazibe merkezi olma gayretindedir. Kısacası Türkiye hem yumuşak güç hem de 
sert güç unsurlarıyla bölgesinde bir barış adası olmanın gereklerini giderek daha fazla üstlenmektedir. 

Türk dış politikası ilkelerine, etik ve insani değerler de eşlik etmektedir. Altıncı varsayım, etik ve 
insani değerlerin varlığına dairdir. TDP’de her ne kadar güç, güç dengesi, çıkar, hegemonya, sert güç 
vb. ifadeler sıkça ve yaygın bir şekilde kullanılıyor olsa da politika yapımında etik ve insani değerlerin 
varlığı, gerekliliği göz ardı edilememektedir. Birçok ülke içi politikanın vazgeçilmez ilkeleri arasında yer 
alan etik ve insani değerler, dış politika söz konusu olduğunda istisna kabul edilmektedir. TDP bu konu-
da tarihsel rolü itibarıyla daha hassas bir yaklaşım sergilemektedir. Etik ve insani değerler, uluslararası 
hukuk ve teamüller açısından güvence altına alındığı gibi ülkeler arasında normatif bir değer olarak 
önemini koruması gerekmektedir. Türkiye’nin dış politikası için etik ve insani değerlerin olmazsa olmaz 
değerler arasında yer aldığı görülmektedir. Geçmişte olduğu gibi özellikle son yıllarda Türkiye’nin bu 
yönde dünya siyasetinde öne çıkan ülkeler arasında yer aldığı görülmektedir. Türkiye’nin gerek Suriye 
mülteci krizindeki gerekse de insani yardım konusundaki tutum ve tavrı bunun izlenebileceği en önemli 
iki güncel konudur. Görüldüğü gibi dış politika yapmanın kendi içinde birtakım kuralları bulunmaktadır. 
Şüphesiz her ülke bu kurallar çerçevesinde hareket etmek zorunda değildir ama kendisini sarmalayan 
dünyanın ve içerisinde yer aldığı sistemin bu gerçekliklerle örüldüğünü görmekte zorlanmayacaktır. Ül-
keler yine kendi konumları, dış politika amaçları doğrultusuna söz konusu parametrelerden bazılarını 
göz ardı etmek isteyebilirler. Kendi özel şartları ve öncelikleri açısından söz konusu parametreler hu-
susunda tasarrufta da bulunabilirler. Yukarıda sayılan parametreler her ne kadar Türkiye bağlamında 
ele alınmış olsa da Türkiye gibi orta büyüklükteki her ülke için de uygulanabilir. Fakat zikredilen temel 
varsayımlar sadece Türkiye ile sınırlandırılmıştır.





BÖLÜM A

Türk Dış Politikasının Genel  
Görünümü

Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye’nin izlemiş ol-
duğu dış politika ve en karakteristik özellikleri bü-
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A1. TÜRK DIŞ POLİTİKASININ  
GENEL GÖRÜNÜMÜ

Türkiye’nin izlediği dış politikada yeni kurumların ihdas edilmesiyle son dönemde 
ciddi bir aktör çeşitlenmesi gerçekleşmiştir. Bu durum Türkiye’nin dış politikada 
alternatif enstrümanlar geliştirmesine ve daha özgün bir dış politika uygulaya-
bilmesine katkı sağlamıştır. Küresel güçlerle ilişkilerinde var olan orantısız güç 
dengesi daha çok Türkiye lehine bir yere evrilmiştir. 

Geleceğin Türkiyesinin dış politikasını etkileyen parametrelerin belirlenmesi ve yeni bir dış politika viz-
yonu için evvela TDP’nin hâlihazırdaki durumu ve geçmişine dair fikir sahibi olmak gerekmektedir. Bu 
bölümde Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye’nin izlemiş olduğu dış politika dikkate alınarak en karakte-
ristik özelliklerine temas edilecektir. İlk olarak Cumhuriyet’in kurulduğu tarihten bu yana Türkiye hep çok 
zor, travmatik ve olağanüstü şartlar altında dış politika yapagelmiştir. Geç Osmanlı dönemini de dâhil 
ettiğimiz iki yüz yılı aşkın süredir İmparatorluğun hariciye işleri çetin şartlar altında yürütülmüştür. Bunun 
tek nedeni, Türkiye’yi yönetenlerin sürekli savaş, iktisadi ve askerî zorluklarla mücadele etmesi değildir. 
Anadolu, eski adıyla Küçük Asya, tarih boyunca birçok sebepten dolayı büyük güçlerin yoğun ilgisini 
çekmiş bir coğrafya olmuştur. Bu ilgi kimi zaman tarihî kimi zaman dinî/kültürel ve jeostratejik/ekonomik 
nedenlerden kaynaklanmışsa da yönetenler açısından beraberinde dış siyasette çok dikkatli, tedbirli ve 
rasyonel hareket etmeyi zorunlu kılmıştır. Bu şartlar altında kaybedilen toprakların verdiği yenilgi psiko-
lojisi dışında o topraklardan özellikle de Balkanlar’dan Anadolu’ya göç eden ve sayıları birkaç milyonu 
aşan tebaanın/yurttaşın yoğun iskân faaliyetleri de süreci birkaç kat daha zorlaştırmıştır. 

Bu yönde altı çizilmesi gereken bir diğer husus, Türk hariciyesinin son birkaç yüzyıldır savunma konu-
munda olmasıdır. Türkiye gerek bölge gerekse de dünya siyasetine dair oyun kurucu konumdaki güçlü 
bir aktör değil daha çok göz ardı edilmemesi gereken önemli bir aktör olarak kendine yer bulmuştur. Bu 
durum TDP’nin söz konusu dönemde adı sıkça anılan “denge siyaseti” izlemesine yol açmıştır. Dış poli-
tika uzunca yıllar varlığını denge siyasetiyle yani kendi dışındaki gelişmeler üzerinden güçlü taraflardan 
birinin yanında yer alarak sürdürmüştür. Türkiye’nin izlemiş olduğu denge siyasetine Batılılaşma/Batıcılık 
ideolojisi her daim eşlik etmiştir. Söz konusu Batılılaşma sadece ve basit bir kültürel öykünme değil özün-
de devletin siyasi, iktisadi, idari ve askerî cihetlerden zayıflamasıyla onu güçlendirmeye dönük alternatif 
arayış olarak (veya yani statü talebi) karşımıza çıkmaktadır. Bu bakış açısı, Cumhuriyet sonrası için bile 
büyük oranda geçerli olduğu söylenebilse de dönemin karar alıcıları için Batıcılık/Batılılaşma artık farklı 
anlamlar ve çağrışımlara yol açmıştır. TDP’yi etkileyen temel faktörlere bu açıdan bakıldığında en genel 
hatlarıyla kültürel, tarihsel, stratejik ve iç yapısal boyut olarak kategorize edildiği görülmektedir.1

1  Söz konusu ögeleri detaylı incelemek için bkz. Oran, 2009, ss. 20-29.
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Son olarak TDP, sürekli yoğun gündemli ve çok bölgeli bir dış politika takip et-
miştir. Bilhassa yer aldığı coğrafya itibarıyla çok bölgeli yani Orta Doğu, Kuzey 
Afrika, Avrupa ve Asya gibi bölgelere yakın bir konumda yer almıştır. Günümüz-
de Osmanlı döneminden farklı olarak söz konusu bölgelerin zamanla iç siya-
setin konusu olmaktan çıkıp dış siyasetin konusu hâline geldiği görülmüştür. 
Bu durum ülkenin politika yapım sürecine değer katmakla birlikte yoğun bir 
gündeme sahip olmasına sebep olmuştur. Zaman zaman dünya siyasetindeki 
radikal kırılmalara paralel olarak Türkiye’nin stratejik olarak öneminin azaldığı 
yönündeki yargılar gündeme geldiğindeyse ülkenin sahip olduğu çok bölgeli 
kimliği önemli bir dış politika girdisi olarak ön plana çıkmaktadır.



A2. TÜRKİYE’NİN DÜNYA  
SİYASETİNDEKİ KONUMU

Orta büyüklükteki bir devlet olarak Türkiye’nin dünya siyasetinde kendine has 
konumu ve söylem gücü bulunmaktadır. Ülkenin sahip olduğu gerçek konum ve 
güç sadece küresel güçlerle (ABD, Rusya, AB vd.) ilişkilerinde değil aynı zamanda 
içerisinde yer aldığı bölgedeki etkinlik ve liderlik arayışında kendini göstermek-
tedir. Türkiye’nin Orta Doğu’da etkinliği arttıkça küresel siyasette söz sahibi olma 
imkânı artmıştır/artacaktır.

Her devletin dünya siyasetinde kendine mahsus bir konumu bulunmaktadır. Dünya siyasetindeki yeri açı-
sından Türkiye’ye dair de söylenecek birtakım hususiyetler bulunmaktadır. Uluslararası toplumun bir üyesi 
olarak Türkiye’nin dünya siyasetindeki yerini tespit etmek birbirinden farklı birçok parametreyi incelemeyi 
gerektirmektedir. Yoğun bir çaba ve gayreti gerektiren bu tespit, ülkenin izleyeceği dış politikada daha 
etkili sonuçlar alabilmesi ve gerçek anlamda kapasitesini keşfedebilmesi açısından önemli bir iş olarak 
gözükmektedir. Türkiye’nin dünya siyasetindeki özgül ağırlığı ve konumunun tam olarak belirlenmesi bera-
berinde ülkenin dış politikada atacağı adımlar konusunda kendisine ciddi fayda da sağlayacaktır. Fakat bu 
yöndeki değerlendirmelerden önce altı çizilmesi gereken birkaç husus bulunmaktadır. Bunlar:

• Türkiye’nin orta büyüklükteki bir ülke olarak kendine özgü bir dış politikası ve küresel söylem 
gücüne sahip olması, 

• Hâlihazırda kendi konumunu tayin etmede birtakım gerilimler ve zorluklar yaşaması nedeniy-
le bir yol ayrımında olduğu, 

• Dünya siyasetinde daha çok jeostratejik konumuyla temayüz etmiş olması, 

• Mevcut dünya düzeninden hoşnut olmayan ülke görünümünde olduğu şeklinde ifade edilebilir. 

Her ne kadar uzunca yıllar boyunca Batı yanlısı politikalar izlese de Türkiye, kendine özgü bir dış politikası 
ve küresel söylem gücü olan bir ülkedir. Türkiye, sözüyle önemli aktörlerce dikkate alınan ve uluslararası 
toplumun diğer üyelerini etkileyebilen bir ülkedir. Fakat bu durum Türkiye’yi sahip olduğu gücün üstünde 
görmeyi gerektirmez. Benzer şekilde Türkiye’nin etkisiz ve güçsüz bir ülke olduğunu söylemek de gerçek-
lerden uzak, ideolojik ve yanlı bir yaklaşımdır. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bugüne dün-
yadaki gelişmeler karşısında her geçen gün gücünü/etkisini daha fazla artırmış, 2000’lere gelindiğindeyse 
bu etki daha da fark edilir bir hâl almıştır. Osmanlı’nın son döneminden farklı olarak Türkiye, Cumhuriyet 
döneminde uluslararası toplumun bir ferdi ve varlığına dair tehditleri azaltmış olarak kendi politikasını belir-
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lemede nispeten daha bağımsız bir politika izleme imkânına kavuşmuştur. Üçün-
cüsü, Türkiye’nin dış siyasetteki yerini belirleyen unsurların başında Osmanlı’dan 
günümüze devralınan mirasın belirleyici bir rolü olduğu gibi bugün izlenen birçok 
dış politikada da hatırı sayılır süreklilikler bulunmaktadır. Esasında Türkiye’nin 
yerini anlamanın en sahici yolu, Türkiye olmasa dünya neler kaybeder? veya Tür-
kiye’ye rağmen dünya ölçeğinde neler yapılabilir/yapılamaz? sorularına cevap 
vermektir. Meseleye bu zaviyeden bakıldığında Türkiye’nin dünya siyasetindeki 
konumuna ve potansiyeline dair daha gerçekçi bir fotoğraf çekilmiş olur ve bu 
yönde uygulanabilir ve sürdürülebilir politikalar üretme imkânı elde edilebilir.

Türkiye’nin kendisini nasıl ve nerede tanımladığı ile uluslararası aktörler tara-
fından nasıl göründüğü arasındaki etkileşim, üzerine etraflıca düşünmeyi hak 
etmektedir. Bu yönde söylenebilecek ilk husus, Türkiye’nin hâlihazırda kendi 
konumunu tayin etmede birtakım gerilimler ve zorluklar yaşamış olmasıdır. Sekü-
ler aynı zamanda dinî ve etnik çatışmaları bünyesinde barındıran bir ülke olarak 
Türkiye, parçalanmış bir kimliğe sahip olmakla küresel güç olma iddiası arasında 
gerilimler yaşamaktadır. Bu bir yönüyle sürekli yapıp ettikleriyle Batı’dan onay 
bekleme ile İslam-Türk dünyasının lideri olma iddiası arasında bir gelirim olarak 
kendini göstermektedir. Ayrıca bu gerilim, ülkenin, bağımsızlık iddiası ile gerçek 
manada bir model (ülke) olamama ikilemi arasında kalmasıyla sonuçlanmaktadır. 
Türkiye bu gerilimi aşmadan -ki bu birçok açıdan Osmanlı mirası üzerine kurul-
muş genç bir ülke olmasından kaynaklanıyor- küresel ölçekte hatta bölgesinde 
gündem belirleyen ciddi bir aktör olmasını zorlaştıracaktır. Sözün özü Türkiye, ta-
rihten aldığı mirası günlük pratiklere ve politikaya aktarmada ciddi bir sıkıntı yaşa-
maktadır. Bu sorunun üstesinden nasıl gelineceğine dair toplumun birçok kesimi 
tarafından yapılacak kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu ihti-
yacın dışarıdan ithal edilmesi veya başkalarının ürettiği hazır teorik açıklamalarla 
karşılanması gerçekçi görünmemektedir. Osmanlı’dan devralınan mirası, artıları 
ve eksileriyle tartışıp bundan istifade edilecekleri tespit etmek, miadı dolmuş söy-
lemler konusunda tutucu bir yaklaşım sergilememek, sorunun çözümü açısından 
önemli bir yaklaşım olacaktır. İşte bu tespitler, Türkiye’nin dış politikada yaşadığı 
gerilimlere işaret ettiği gibi kendini dünya siyasetinde bir konumlandırma bulma 
konusunda zorlanmasına neden olmaktadır. Yaşadığı bunca deneyime, süreçle-
re ve bugünkü konumlandırma ve statü talebi arayışına bakıldığında Türkiye’nin 
önemli bir yol ayrımında olduğu görülmektedir. Ülke ya uluslararası sistemin dı-
şında marjinal bir aktör olarak kalacak ya da gerekli uluslararası toplumun deste-
ğiyle bu sistemi içeriden değiştirmeyi deneyecektir. Oyunun dışında kalması du-
rumunda günümüzdeki konumundan daha etkin bir aktör olacağına dair bir tablo 
söz konusu olmayacaktır. Zaten gelinen nokta itibarıyla Türkiye mevcut uluslara-
rası sistemden rahatsızlığını bulduğu her fırsatta dile getirmektedir. Bu durumun 
ülkenin gerçek kapasitesini yansıtmamasına rağmen hiç de azımsanmayacak bir 
etkisinin de olduğu bir gerçektir. Kendi iç meseleleriyle boğuşan ülke konumun-
dan dış siyasette kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeye çalışan ülke imajı 
dikkatle incelenmesi gereken bir durumdur. Fakat uluslararası sistemde esaslı 
değişimler için uzun vadeli planlar ve hazırlıklar yapılması gerekmektedir. Mevcut 
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sistemin oluşması nasıl ki uzunca yılların neticesinde gerçekleştiyse değişimi de 
en az o kadar emek ve süre istemektedir. Tüm bunları dikkate almadan ve ge-
reklilikler yerine getirilmeden Türkiye’nin maddi güç kapasitesi ve entelektüel alt 
yapısı açısından küresel güç olmadığı hâlde böyle davranması veya davranmasını 
beklemek gerçeklerle uyuşmamaktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin dünya siyasetin-
deki kapasitesinin tam ve verimli bir şekilde kullanılması ancak sahip olduklarının 
stratejik ve gerçekçi bir bakışla gözden geçirilmesiyle mümkündür. Türkiye’nin bu 
yönde adım atacak yetişmiş insan kaynağı olduğu gibi birikmiş ciddi bir tecrübesi 
de bulunmaktadır. 

Konumlandırma ve analiz düzeyine paralel olarak ülkenin stratejik konumunu be-
lirlemede aktör ve coğrafi konum olarak nerede bulunduğu kadar hangi ölçekte 
bir ülke olduğu da önem arz etmektedir. Bu durum ülkenin dış politika analizinde 
belirleyici unsurlar arasında yer almaktadır. Türkiye dünya siyasetinde daha çok 
jeostratejik konumuyla temayüz etmiş ve uzunca yıllar dış politikanın en belirle-
yici faktörleri arasında bu hususiyetiyle varlığını sürdürmüştür. Sahip olduğu bu 
coğrafi konum, dünya siyasetinde etkisi ve önemi açısından Türkiye’ye mevcut 
materyal kapasitesinin, ekonomisinin ve nüfusunun fevkinde bir etki oluşturması-
nı sağlamıştır. Esasında bu değerin bizatihi kendisi pasif bir değeri ifade etse de 
Türkiye bunun hep farkında olarak ve bundan istifade ederek siyasi bir pozisyon 
almıştır. Türkiye’nin aktif dış politika izlemesi hem bunun bir sebebi hem de sonu-
cudur. Materyal ve yumuşak güç boyutlarıyla dikkate alındığında Türkiye’nin “orta 
büyüklükteki bir devlet” (middle power state) olduğu yönünde görüş bulunmak-
tadır. Dış politika perspektifi giderek genişleyen Türkiye’nin bölgesel aktör olmak-
tan ziyade küresel aktör olarak hareket etmeye çalıştığı iddiası da birçok yazar 
tarafından tartışılagelen konular arasında yer almaktadır (Hale, 2009; Müftüler ve 
Yüksel, 1997; Oran, 2009; Yalçın, 2012, ss. 202-203). Bu açıdan bakıldığında Tür-
kiye dünya siyasetinde görünür olmaya çalışan orta güçte bir ülkedir. Türkiye’nin 
küresel aktör olduğu konusunda mutabakat sağlanmışken küresel güç olduğu 
konusunda yeterince bir uzlaşı bulunmamaktadır. Bunun için daha önce belir-
tildiği üzere Türkiye “küresel güç” yerine “küresel güç olmaya çalışan” bir ülke 
olarak değerlendirilecektir. Ayrıca Türkiye her ne kadar tek başına düzen kurup 
değiştiremeyen bir ülke olsa da büyük küresel aktörler belli konularda özellikle 
de yakın bölgesiyle ilgili meselelerde Türkiye olmadan veya Türkiye’ye rağmen 
iş yapmaları pek kolay değildir. Esasında Türkiye’nin küresel aktör olması biraz 
da buradan kaynaklanmaktadır. Üstelik dünyada birçok sorun ulus aşırı (trans-
national) bir hâl almışken Türkiye gibi orta büyüklükteki devletlerin önemi her 
geçen gün daha da artmakta ve kendilerinin sağlayacakları katkı, dünya siyaseti 
için çok kritik bir durum oluşturmaktadır. Yine de Balcı’nın belirttiği gibi günün 
sonunda “uluslararası yapının ve Türkiye’nin bu yapı içinde orta büyüklükte bir 
devlet olduğu ‘gerçeğinin’ dış politikayı önemli ölçüde şekillendirdiği”nin altını 
çizmekte fayda var. Ona göre orta büyüklükte devlet olmak “büyük devletlerden 
gelen zorlamalara bir miktar dayanabilmesi, onlarla zaman zaman pazarlığa gir-
mesi, hatta o günkü koşulları iyi değerlendirerek onların kimi davranışlarını belli 
oranda etkileyebilmesidir” (Balcı, 2018, ss. 365-367).
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Ülkenin dünya siyasetindeki konumunu etkileyen unsurlardan biri de tartış-
masız uluslararası sistemin yapısı ve işleyişidir. Daha önce tartışılan paramet-
reler dışında Türkiye’nin elinde olmayan uluslararası sistemin kendisine icbar 
ettiği ya da alan açtığı bazı durumlar söz konusudur. Devletlerin sistemdeki 
konumu, onlara zaman zaman fırsatlar sunarken iç politikaları da hangi adım-
ları atacağını söyler. Putnam’ın iki düzeyli oyunlar (two-level games) olarak 
adlandırdığı bu durumun eş zamanlı bir şekilde hareket etmesi, dış politikada 
sonuç almayı kolaylaştırır (Putnam, 1988). Ek olarak bir ülkenin dünya siya-
setindeki ağırlığının belirlenmesinde ülkenin lideri ve kendine özgü şartları 
dışında uluslararası sistemin yapısı, etkili aktörlerin ilgili meselelerle ilişkisi 
gibi haricî sebepler de belirleyici olmaktadır. Şimdi bu bakışla değerlendiril-
diğinde Türkiye için bağımsız bir değişken olan uluslararası sistemin Türki-
ye’nin konumunu belirlemede ciddi bir etken olduğu aşikârdır. Uluslararası 
sistemin yapısı değiştikçe Türkiye’nin dünya siyasetinde doldurduğu alanı 
da konumu da değişmektedir. Soğuk Savaş’ın çift kutuplu dünyasında Türki-
ye’nin önemi, küresel güçlerce ona duyulan ihtiyacın şiddeti ve boyutuyla çok 
kutuplu bir dünya düzenindeki önem ve ihtiyacı doğal olarak değişmektedir. 
Fakat bu durum beklenildiği gibi Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye’nin 
öneminin azaldığı/azalacağı anlamına gelmemektedir nitekim gelmemiştir 
de. Tüm bunlar aynı zamanda ülkenin manevra alanlarını belirleyen etkenler 
olması açısından önemli olduğu için altının çizilmesinde fayda bulunmaktadır. 
Örneğin; Türkiye, Cumhuriyet’in kurulduğu ilk yıllarda var olma mücadelesi 
verirken çift kutuplu dünya sisteminde ABD’nin sosyalist bloka karşı verdiği 
mücadelede değerli bir müttefiki hâline gelebilmiştir. İki süper güçten birinin 
müttefiklik konumuna gelmesi, Türkiye’nin çok büyük çaba göstererek elde 
ettiği bir pozisyon olmaktan öte bulunduğu jeopolitik konum, içerisinde yer 
aldığı sistemin yapısı ve bu doğrultudaki tercihlerinden (Örneğin; NATO üye-
liği, Kore’ye asker gönderilmesi vb.) ötürü olmuştur. Yine Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasından sonra Türkiye özellikle 2000’lerde çok kutuplu-ittifaklı dünya 
sisteminin kendisine sunduğu imkân dâhilinde farklı ve alternatif bir politi-
ka izleme imkânı elde etmiştir. Böylece Soğuk Savaş sonrasında Türkiye, dış 
politika vizyonunu genişletme fırsatı yakalayarak çok boyutlu/yönlü politika 
izleyerek Orta Doğu, Avrupa ve Avrasya’yı hatta Afrika ve Latin Amerika’yı 
da kapsayan çok geniş bir alanda aktif bir siyaset yapma fırsatı elde etmiştir. 
Fakat ülke içindeki yoğun güç mücadelesi ve ideolojik tartışmalar/çekişmeler 
(örneğin; 28 Şubat süreci) söz konusu imkânlardan yeterince istifade edile-
memesine neden olmuştur. Bu dönemde ayrıca Türkiye, dünya siyasetinde 
sadece kendi adına değil aynı zamanda İslam dünyası ile “mağdur ve maz-
lum” halklar adına konuşarak kimlik siyaseti yapmayı da ihmal etmemiştir. 

İşte tüm bu gelişmeler, Türkiye’nin küre ölçeğindeki ağırlığı ve konumunu tam 
olarak ortaya çıkarabilmek için ciddi bir efor sarf etmesi gerektiğini göstermek-
tedir. Türkiye’nin küresel siyasetteki konumuna ilişkin tartışmayı biraz da siya-
si-askerî güce sahip büyük güçlerle ve küresel çapta etkin uluslararası kurum 
ve kuruluşlarla ilişkilerinden okuyabiliriz. Bunun için başat küresel güç olarak 
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kabul ettiğimiz ABD, Rusya, Avrupa ile ilişkiler dışında yakın bölgesindeki coğ-
rafyayla Türkiye’nin ilişkilerindeki temel hususlar ve kırılma noktalarının ülke-
nin dünya siyasetindeki konumuna dair önemli ipuçları sunacaktır. Bu sebeple 
söz konusu ülkelerle Türkiye’nin Cumhuriyet tarihi boyunca izlemiş olduğu ikili 
ilişkiler, Türkiye’nin dünya siyasetindeki ağırlığını keşfetmeye yönelik bir çaba 
olarak görülecektir.

Türk-Amerikan İlişkilerinde Altın Kural:  
Öncelikle Çıkarları Korumak

Türk-Amerikan ilişkileri yoğun bir şekilde ABD’nin küresel güç olmasıyla başlar 
ve bu da İkinci Dünya Savaşı sonrasına tekabül eder. Diğer büyük ülkelerden 
farklı olarak ABD ile ikili ilişkiler yeni bir sayfa ile başlamıştır. Tarihsel olarak iki 
ülkenin birbirlerine karşı olumsuz kanaatleri yoktur. Söz konusu ikili ilişkilerin 
seyri açısından en azından başlangıç aşamasında bu tespit önemli olacaktır.

Türkiye’nin ABD ile ilişkileri esasında çok açık bir formüle dayanıyor; millî men-
faat. Gerek Washington yönetimi gerekse de Ankara, ikili ilişkilerin ana mo-
tivasyonu konusunda gerekli ve yeterli farkındalığa sahip olduklarından bu 
konuda çok az sürprizle karşılaşmaktadırlar. Bunun anlamı, Türk-Amerikan 
ilişkilerinin iyi bir şekilde yürütülmesinin formülü ve çatışmaları minimize etme-
nin yolu, tarafların menfaatlerinin karşılıklı olarak korunmasına/sağlanmasına 
bağlıdır. Bu yönüyle ABD, Türkiye’nin dış politika yürütmede “öngörülebilirlik” 
ve “sürdürülebilirlik” açılarından daha az zorlandığı ülkeler arasında yer almak-
tadır. Karar alıcılar için net, açık olan bu ilişki biçimi her iki ülkenin kamuoyu ta-
rafından daha az etkilenmektedir. Sadece Türkiye’nin belli dönemlerde ABD’nin 
kendisine karşı izlediği politikalarda rahatsız olduğunda (ki bu da genellikle ikili 
ilişkilerin asimetrik doğasından kaynaklanmakta) kamuoyu daha fazla devreye 
girmektedir. Bu durum genellikle de geçici bir durum olarak kabul edilmektedir. 
Bu sebeple konuyla ilgili yapılan çalışmalara göz atıldığında Türk kamuoyun-
daki Amerikan imgesi, ani gelişmelere ve yukarıdaki altın kuralın korunmasına 
göre değişmektedir.1

İkili ilişkilerin tarihine bakıldığında ilk etapta İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
Türk-Amerikan ilişkilerinin seyrinin güçlü bir şekilde başladığı göze çarpmak-
tadır. Öncelikle ABD’nin uzun yıllar uygulamış olduğu izolasyonist politikaları 
bırakıp kendi kıtası dışındaki bölgelerle ilgilenmesi, kendisi için birtakım yeni 
ilişkiler geliştirmesini gerekli kılmıştır. Türk-Amerikan ilişkilerinin ciddi bir ivme 
kazanması böyle bir döneme denk gelmektedir. Bu yönde altı çizilmesi gere-
ken en önemli nokta, Türk-Amerikan ilişkilerinin ana motivasyonu, ABD’nin Orta 
Doğu’yla yakından ilgilenmek istemesi ve bölgeye daha fazla müdahil olmak 
istemesinden kaynaklanmaktadır. Öyle ki bu durum, ikili ilişkilerin seyrinde So-
ğuk Savaş boyunca görünür gündem maddesi olan komünizm meselesinden 
çok daha belirleyici bir etkiye sahip olmuştur. Yine de ilişkilerin gelişmesini 

1  Türk kamuoyunda Amerikan imgesi için bkz. Bozkurt, 2008.
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hızlandıran olay ilginç bir şekilde Sovyetler Birliği eliyle olmuştur. Türk-Ameri-
kan yakınlaşmasını tetikleyen hadise, 1945’te Sovyetler Birliği’nin Türkiye’den 
Boğazlar ve toprak talepleri (Kars-Ardahan-Batum) olmuştur. Türkiye’nin Sov-
yet tehdidine karşı Batı ile ittifak kurma arayışı, ABD ile yollarını kesiştirmiştir. 
Öncesinde Türkiye’nin ABD ile ilişkileri oldukça zayıf hatta Osmanlı döneminde 
çok daha sınırlı bir düzeyde kalmıştır. Osmanlı döneminde ABD ile ilk resmî iliş-
ki, 7 Mayıs 1830’da Dostluk ve Ticaret Antlaşması’yla başlamıştır ve bu yıllarda 
Birleşik Devletler hem ticaret konusunda hem de dinî misyonerler aracılığıyla 
Osmanlı hâkimiyetindeki topraklarda geniş imtiyazlar elde etmiştir. Cumhuri-
yet’in kuruluşundan İkinci Dünya Savaşı’na kadar her iki ülke de karşılıklı olarak 
yalnızca elçiler bulundurmuş ve nezaket görüşmeleri yapmıştır. Taraflar arasın-
da herhangi bir dostluk ya da düşmanlık gerektirecek bir durum söz konusu 
olmamıştır, çıkarlar çatışmadığı gibi kesişmemiştir de. İlişkinin başlangıcı sa-
yılan noktada Türkiye’ye karşı Sovyet tehdidinin ilk başlarda Amerikalı yetkili-
lerce pek ciddiye alınmadığı görülmüştür. Washington’un “İki tarafın, karşılıklı 
görüşlere saygı duyarak konuşmaları sürdürmeleri” telkininde bulunması, Türk 
karar alıcıların rahatsızlık duymasına sebep olmuş ve bu durum kendileriyle 
paylaşılmıştır. Sovyetler’in toprak konusundaki taleplerinin ciddiyet kazanma-
sıyla Amerikan görüşü de Türkiye lehine evrilmiştir. Kısacası İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında dünyadaki gelişmelerin seyri, ikili ilişkilerin hızlı bir şekilde tesisini 
sağlamıştır.

Soğuk Savaş boyunca Ankara-Washington ile sıkı bir ilişki içinde olmuş ve iliş-
kilerde taraflar birbirilerinin millî menfaatleri konusunda büyük oranda özenli 
davranmışlardır. Bu durum ikili ilişkilerde herhangi bir sorun yaşanmadığı an-
lamında olmayıp her iki ülkenin birbirlerine karşı tutumlarının sürdürülebilir ve 
iletişim kanallarının açık olduğuna işaret etmektedir. Bununla birlikte Türkiye, 
Kore Savaşı’nda (1950) Birleşmiş Milletler (BM) davetiyle 4.500 kişilik bir kuv-
vetle BM gücünde ve Batı Bloku içinde yer almış çok kısa bir süre sonra da 
NATO’ya (1952) üye olmuştur. Elbette ki üyeliğin sağlanmasında asıl belirleyici 
olan Türkiye’nin göstermiş olduğu bu “fedakârlık”tan daha çok ABD’nin Sovyet-
ler Birliği’ni çevrelemek için onun yakınında bir “dost ülke”ye ihtiyaç duyması-
dır. Nitekim SSCB’ye karşı kurulmuş NATO’nun 67 yıllık geçmişine bakıldığında 
Türkiye, askerî ittifaka üyeliği boyunca en fazla katkı yapan ülkeler arasında 
yer almanın ötesinde NATO misyon ve harekâtlarına sürdürülebilir mahiyette 
ve kapsamlı destek veren ilk beş müttefik ülke arasında yer alan değerli bir üye 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Türkiye’nin NATO’ya dâhil olmasıyla ABD ile müttefiklik ilişkisinin temelleri sağ-
lam bir şekilde atılmıştır. Artık Türkiye-ABD ilişkileri, ikili münasebet dışında 
(NATO ile) bölgesel anlamda bir kurumsal müttefiklik ilişkisi olarak da okunma-
ya başlamıştır. ABD’yle ikili ve çoklu ilişkilerinde Türkiye’nin NATO üyesi olması 
artık mühim ve belirleyici bir unsur olarak görülmüştür. Soğuk Savaş sonrasında 
da ilişkilerde artarak ilerleyen bir ivme yakalanmıştır. ABD, Orta Doğu ve Rus dış 
politikalarında Türkiye’yi mutlaka ve ciddi bir şekilde hesaba katılması gereken 
bir aktör olarak görmüştür (Bağcı ve Anlar, 2009, ss. 5-6; Davutoğlu, 2004, s. 
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234; İnat ve Caner, 2017, s. 133; Meral ve Paris, 2010, ss. 83-84). Bu sebeple 
artık TDP’nin yıllarca Batılı dış politika izlediği görüşü büyük oranda ABD odaklı 
bir dış politika olarak revize edilmiştir. 

Türk-Amerikan ilişkisi, Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve çok kutuplu dünya siste-
mine geçişle bir değişim geçirmiştir. Soğuk Savaş döneminin askerî ve ideoloji 
bloklarından Varşova Paktı’nın dağılmasıyla Batı bloku büyük oranda anlamını 
yitirmiş, jeostratejik açıdan Batı için önemli olan Türkiye’nin konumu sorgulan-
mıştır. NATO’nun da varlığının tartışılmaya başlanması dışında ortaya çıkan yeni 
ulus devletler, sınır anlaşmazlıkları, etnik sorunlar gibi sorunlar tüm ülkeleri 
olduğu gibi Türkiye’yi de olumsuz etkilemiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
ortaya çıkan güç dengesinin beklenmedik bir şekilde son bulmasıyla oluşan be-
lirsizlik genel olarak birçok devleti endişeye sevk etmiştir. Belirsizlikten istifade 
etmek isteyen aktörlerin eylemleriyle de çok sayıda kriz patlak vermiştir. Bu 
yıllarda yaşanan Körfez Krizleri, Yugoslavya’nın kanlı bir şekilde dağılma süreci, 
Afrika kıtasındaki soykırımların hepsi yeni bir düzenin habercisi olarak okun-
muştur. Dönemin ABD Başkanı George Bush’un Körfez Savaşı sırasında Ame-
rikan Kongresi’ndeki konuşmasında “Yeni Dünya Düzeni” olarak adlandırdığı 
yeni bir Amerikan düzenine işaret etmiştir. Fakat ABD’nin uluslararası sistemde 
tek başına istikrar sağlama imkânı ve yeteneğinin mümkün olmadığı kısa süre-
de anlaşılmıştır. Üstelik Birinci Körfez Savaşı ve akabinde 11 Eylül Saldırılarından 
hemen sonra ABD’ye uluslararası toplum tarafından verilen güçlü desteğin iç 
politika malzemesi yapılarak heba edilmesi ve suistimal edilmesi, uluslararası 
toplumda hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu durumsa 21. yüzyıla damgasını vuracak 
yeni bir güç dengesinin çok kutuplu bir şekilde gelişeceği yönünde bir beklenti 
oluşturmuştur. Fakat uluslararası sistem çok kutuplu düzenin ve yeni düzenin 
ne olduğunu anlayamadığı bir dönem yaşamış ve bu yıllar, sisteme dair be-
lirsizliklerin çokça olduğu yıllar olmuştur. Özellikle 1990 sonrası küreselleşme 
ekseninde dış politika yapılırken 2000’lere gelindiğinde özellikle 2001’deki 11 
Eylül Saldırılarıyla uluslararası sistem tam anlamıyla bir kaosa şahitlik etmiştir.

Hızlı gelişen ve açık ilkelere dayandığı için nispeten yönetilmesi kolay olan 
Türk-Amerikan ilişkilerinin zaman zaman sınandığı durumlar yaşanmıştır. Yine 
de ikili ilişkilerdeki asimetrik güç dengesine rağmen iki müttefik ülke, millî men-
faatleri söz konusu olduğunda kontrol edilebilir düzeyde bir tırmanmaya izin 
vermektedir. İkili ilişkiler bugüne kadar kopma noktasına gelmemiştir. Bu du-
rum yaşanan sorunlara ve tarafların (daha çok ABD yönetimi tarafından kaynak-
lanan) kendileri için hayati olduklarını düşündükleri konularda zaman zaman 
muhatapların kayıtsız bir tutum takınmalarına rağmen böyle olmuştur. Özellikle 
2011’den sonra Suriye’deki gelişmeler neticesinde ilişkilerde sıkça tekrarlanan 
krizler, taraflar için âdeta standart bir uygulama hâline gelmiştir. Örneğin; Erme-
ni soykırımı iddiaları, ABD’nin Türkiye’nin güneyindeki Demokratik Birlik Partisi 
(PYD) ve Halk Savunma Birlikleri (YPG) terör örgütlerine verdiği destek vb. ko-
nularda Ankara, muhataplarına duyduğu rahatsızlıkları doğrudan ya da dolaylı 
olarak iletmiştir. Buna karşılık ABD, 1 Mart 2003 Tezkeresi, Türkiye’nin Suriye’de 
rejim karşıtı güçleri silahlandırması, İran ile dostane ikili ilişkiler gibi konularda 
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endişelerini Türk makamlarına ifade etmiştir. Türk-Amerikan krizlerine bakıldı-
ğında bunun ne anlama geldiği açık bir şekilde görülmektedir. Bilhassa son 
yıllardaki krizler bugüne değin yaşanan en derin krizler statüsünde değerlendi-
rilebilir. Örneğin; 1964 Johnson Mektubu, 1 Mart 2003 Tezkere ve Süleymaniye 
Baskını, S-400 Füze Krizleri bu düzeyde tutulmuştur. 

İlginç bir şekilde söz konusu krizlerin tamamından hemen sonra Türkiye’nin 
birtakım radikal kararlar aldığı görülmüştür. Türkiye bu krizlerle karşı karşıya 
kaldıktan sonra stratejik ürün tedarikinde uluslararası piyasalara olan bağım-
lılığını azaltmaya çalışmış ve kendi ulusal güvenliğini sağlama arayışı içerisine 
girmiştir. Tüm bu çabaların kendi yeterliliğini sağlamada Türkiye için tetikleyici 
bir etkisi olmuştur. Örneğin; 1964 Johnson Mektubu’yla Türkiye kendi savunma 
sanayini geliştirmeye yönelmiş, 1 Mart Tezkeresi ve S-400 Füze Krizi ile millî 
menfaatinin her şeyden önce geldiğini muhataplarına en açık bir şekilde ifa-
de etmiştir.2 Bilhassa son dönem Türk-Amerikan ilişkilerine bakıldığında ilişki-
lerde krizlerin çok daha sık bir şekilde görünür olmaya başladığı görülmüştür. 
Bu durumun ortaya çıkmasında Türkiye’nin Amerikalı muhatabı tarafından  
gele(bile)cek baskıya daha fazla dayanıklı hâle gelmesi belirleyici olmuştur. 
Önceleri Türkiye sadece çok ciddi “ulusal çıkar” çatışması olduğunda Washing-
ton’a karşı tepki koyarken son yıllarda küresel ölçüde artan etkinliğine paralel 
olarak ulusal çıkar eşiğini aşağıya çekerek daha fazla tepki vermeye başla-
mıştır. İşte bu durum, ABD ile ilişkilerdeki asimetrik durum dikkate alındığında 
Türkiye’nin lehine bir ilerlemenin habercisi olarak değerlendirilebilir.

Görüldüğü üzere Türk-Amerikan ilişkilerindeki belirleyici ana motivasyonun ve 
önceliğin millî menfaat olduğu taraflar açısından açık ve öngörülebilir olma-
sı, Türkiye açısından ilişkileri yönetmede ciddi kolaylıklar sağlamıştır. Örneğin; 
2019 yılında ikili ilişkilerde ciddi bir gerginliğe neden olan ABD’nin PYD-YPG 
terör örgütlerine vermiş olduğu desteği başka türlü izah etmek zor görünmek-
tedir. Bölgedeki en önemli müttefikleri arasında yer alan Türkiye’ye karşı ve 
rağmen terör örgütleriyle iş birliği yapması, ABD’nin millî menfaatlerini bu şe-
kilde tanımlamış olmasından ileri gelmiştir.3 İlginç nokta, ABD’li yetkililer her 
ne yaparsa yapsınlar Türk-Amerikan ilişkilerinin uzun sureli olarak ve tamamen 
kopmayacağına dair iyimser bir yaklaşıma sahipler. Menfi bir durum sonrasın-
da yapılacak olumlu bir hamle neticesinde Türkiye’nin yeniden güvenini ve 
gönlünü kazanabileceklerini düşünürler. Çıkar çatışmalarından ortaya çıkan/
çıkabilecek tahribatı tamir etmek vakit alacak olsa da ikili ilişkiler sağlam ve 
sürdürülebilir temeller üzerine oturduğundan üstesinden gelinebileceğine dair 
bir inanç bulunmaktadır. 

2 Krizlere yol açan söz konusu olaylar etraflıca “Başlangıcından 2000’lere TDP’nin Görünümü” 
başlıklı bölümde ele alınmıştır.

3 Esasında terör örgütüyle iş birliği hâlinde olmak hiçbir ülke için orta ve uzun vadede bir menfaat 
sağlamayacağı inancında olsak da burada ABD’nin bu tercihini sorgulamak yerine (kısa vade de 
olsa) kendi ulusal çıkarını bu şekilde tanımlamış olması, analizin odağını oluşturmaktadır.
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Türk-Rus İlişkilerinin Değişmeyen Doğası:  
Karmaşıklık ve Öngörülmezlik

Rusya’nın son birkaç yüzyıldır dünya siyasetinin önemli birkaç gücü arasında 
yer alması ve Türkiye’ye yakın komşu olması hasebiyle Türk-Rus ilişkilerinin do-
ğası ve yönelimi, Türkiye’nin dünya siyasetindeki konumuna tesir etmiştir. Geç-
mişten günümüze ikili ilişkilere bakıldığında Türk-Rus ilişkileri hep çekişmeli, 
karmaşık ve zor geçmiştir. Osmanlı döneminde Çarlık Rusyasıyla sıkça bölgesel 
güç çekişmesi yaşanmasından ve Rusların Akdeniz’in sıcak sularına inme eme-
linden dolayı sürekli bir mücadele içerisine girilmiştir. Rusların her türden ve 
bitmek bilmeyen taleplerine, güç dengesi aleyhine olduğundan Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun tek başına karşılık vermesi imkânsız olmuştur. Rusların yayılmacı 
ve saldırgan siyasetine karşı Osmanlı, Avrupalı diğer ülkelerle yapılan ittifaklar-
la mütemadiyen dengeleme politikası izlemiştir. 

Cumhuriyet döneminde ise Türk-Rus ilişkilerinin en gergin ve kopma noktasına 
geldiği zaman, 1945’teki Sovyetler Birliği’nin Türkiye’den Boğazlar’ın yöneti-
mi ve Kars-Ardahan-Batum gibi toprak talepleriyle yaşanmıştır.4 Aynı zamanda 
Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişmesine yol açan bu olay, Türk karar alıcılarının 
Rus tehdidi karşısında paniklemesine yol açmış ve onları güvenilir bir müttefik 
arayışına itmiştir. Esasında Rusya’nın Türkiye’den toprak talebi, ikili ilişkilerin ne 
kadar kaygan bir zemine dayandığını, Rusya ile uzun vadeli dostluk ve müttefik-
lik kurulamayacağını göstermesi açısından da önemlidir. Türkiye’nin Rusya’ya 
karşı denge arayışını da haklı çıkarmıştır. Bu sebepten Soğuk Savaş boyunca 
Rusya’nın revizyonist ve yayılmacı yaklaşımı nedeniyle Ankara, sürekli ABD ile 
beraber hareket etmeye özen göstermiştir. Böylece Türkiye, açık bir şekilde 
kendini iki bloktan biri olan kapitalist blokta (diğeri sosyalist blok) konumlan-
dırmıştır. Bunun karşılığında Türkiye, Batı bloku tarafından komünizm tehdidine 
karşı oluşturulan Marshall Yardım Planı kapsamında desteklenmiş, 1952’ye ge-
lindiğinde NATO üyeliğine alınmıştır. Moskova, ABD ile kurulan bu müttefiklik 
ilişkisinden dolayı Türklere karşı hep şüpheyle yaklaşmıştır. Her ne kadar 30 
Mayıs 1953’te Stalin’in ölümü sonrasında Sovyetler Birliği nota yoluyla önceki 
toprak taleplerinden vazgeçtiğini deklare etse de Türkiye, ABD ile ilişkilerini 
her geçen gün daha da güçlendirme gayreti içerisinde olmuştur. Türkiye’nin 
bu yönde izlediği siyaset, tıpkı geçmişteki gibi Batılı/Avrupalı ülkeleri, Rusya’ya 
karşı dengeleyici bir konumda tutmak olmuştur. Yine de bu kapsamda den-
gelemenin tersinden işletildiği dönemler de olmuştur. 1994’te ilk defa NATO 
üyesi sıfatıyla Türkiye, Rusya ile Savunma İş Birliği Anlaşması imzalayarak Ba-
tılı ülkeleri Rusya’yla dengelemiştir. Müteakip yıllarda benzer örneklere sıkça 
rastlanılacaktır.

Soğuk Savaş sonrasında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla ikili ilişkiler istenen 
düzeyde olmamıştır. Yine de Rusya’nın iş birliğine açık olması veya iş birliği 

4 İlişkilerde çokça referans verilen Boğazlar meselesi hakkında kapsamlı bir mülahaza için bkz. 
Erkin, 1968.
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yapılabileceğine dair Türk yöneticilerde müspet bir kanaatin oluşması, ikili iliş-
kilerde yeni bir evrenin başlamasına kapı aralamıştır. Nihayetinde Türkiye’nin 
de proaktif dış siyaseti kapsamında izlediği komşularla ilişkileri geliştirme si-
yaseti, Türk-Rus ilişkilerinde ekonomik, ticari, askerî ve kültürel açıdan ciddi bir 
yakınlaşmaya zemin hazırlamıştır. Özellikle de ticari ilişkilerde gözle görülür bir 
artış gözlenmiştir. 2000’lerden sonra ticaret hacminin kısa sürede çok yüksek 
rakamlara çıkması ve buradan hareketle geliştirilen siyasi ilişkilerle Türk-Rus 
ilişkileri geçmişte olmadığı kadar iyi bir noktaya gelmiştir. Bağcı bu durumu, son 
150 yılda Türk-Rus çıkarlarının hiç Putin döneminde olduğu kadar örtüşmediği 
ve bu dönemde iş birliğine yapılan vurgunun çatışmaya yapılan vurgudan daha 
fazla olduğu şeklinde tarif etmiştir. İkili ilişkilerin gelişmesinde ortak çıkarla-
rın belirleyici etkisi kadar Türkiye’nin burada ciddi bir rolü olmuştur. Türkiye, 
Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemin çift kutuplu yapısının dağılmasıyla 
yeni alternatifler ve ittifaklar oluşturarak Yeni Dünya Düzeni’nde yerini almış-
tır. Tarafların 1945-1991 yılları arasında izlemiş oldukları hasmane tutum yerini 
ortak çıkarlar konusunda iş birliğine bırakmıştır. Bugün gelinen nokta itibarıyla 
Türkiye açısından Rusya, önemli nükleer enerji, yüksek askerî teknoloji trans-
feri ve donanım gerektiren askerî teçhizat ve mühimmat konusunda iş birliği 
yapılan bir ülkeye dönüşmüştür. Bu durumun oluşmasında Rusya’nın iş birliği 
yapmada Türkiye’nin yüzyıllardır “dostane ilişkiler” geliştirdiği Avrupalı ülke-
ler ve “müttefiki” ABD’den istekli olmasının da yadsınamaz bir etkisi olmuştur. 
Bu ilişki aynı zamanda Türkiye’nin Batılı ve üçüncü ülkelerle ilişkilerinde elinin 
güçlenmesine katkı sağlamıştır. Bu sefer tarih tersine dönmüş, Türkiye, Avru-
palı ülkelerle ilişkilerini dengelemek ve elini güçlendirmek için Rusya kartını 
kullanmaya başlamıştır. Sonrasında yaşanan ve aşağıda bazılarının ele alındığı 
gelişmelere bakıldığında Rusya alternatifinin Türkiye açısından dış politika hu-
susunda sonuç almada stratejik açıdan oldukça işe yaradığı görülmüştür.

Türk-Rus ilişkilerinde son dönemde iş birliği kadar rekabet de bulunmaktadır. 
Her şeyden önce Sovyet sonrası dönemde bölgesel güç Rusya ve Türkiye, kı-
yasıya bir rekabet içerisine girmiştir. Rusya, büyük ve bölgesel güçlerin eski 
Sovyet nüfuzu olan Orta Asya ve Kafkasya’da Türkiye’nin etkin olmasını en-
gellemeye çalışırken Türkiye de “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne” söylemiyle özel-
likle Türki Cumhuriyetlerde etkin bir “rol model” olmak istemiştir. Bu yüzden 
Türk-Rus ilişkilerinde rekabete dayalı hatta zaman zaman tansiyonu yükselten 
çekişmeli bir güç mücadelesi söz konusu olmuştur. Ayrıca enerji alanında Hazar 
Denizi’ndeki petrol boru hatları hususunda da iki ülke arasında yoğun rekabet 
bulunmaktadır. Türkiye, 2000 sonrası izlemiş olduğu siyasetle doğrudan ken-
di topraklarından çıkan ve satabileceği enerji kaynakları olmamasına rağmen 
jeostratejik konumunu avantaja çevirerek enerji arzı güvenliğinde söz sahibi 
olmak istemiştir.5 Türkiye hayata geçirmiş olduğu boru hattı projeleriyle de bu 
yöndeki iddiasını pekiştirmiştir. 

5 Türkiye’nin dünya siyasetinde enerji merkezi olmasını değerlendiren bir çalışma için bkz. Sims, 
2010, ss. 183-186.
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Bunun dışında her iki ülke geçmişte sıkça karşılıklı olarak etnik ayrılıkçı hare-
ketler konusunda anlaşmazlıklar yaşamış ve karşı karşıya gelmiştir. En azından 
1990’lar iki ülke açısından bu şekilde geçmiştir. Rusya zaman zaman Türkiye’nin 
Orta Asya ve özellikle Kafkasya konusundaki müdahalelerinden (örneğin; Çe-
çen bağımsızlık savaşçılarına verilen destekten) rahatsız olurken Türkiye de 
Rusya’nın terör örgütü PKK ile yakın ilişki içerisinde olmasından rahatsızlığını 
dile getirmiştir. Söz konusu rahatsızlık, kamuoyunda çok açık bir şekilde ve yük-
sek sesle dile getirilmemiş olsa da uzmanlar ikili ilişkilerde bu konunun altını 
sıklıkla çizmektedir. Yine de Rusya bugün ABD ve AB’nin aksine PKK ve isimsel 
türevleri PYD, YPG’yi terörist örgüt olarak tanımamaktadır. 

Sonuç olarak Rusya ile ikili ilişkilerde altı çizilmesi gereken en kritik ve tarafla-
rın zımnen kabullendiği husus, ilişkilerin düzeyi hangi seviyede olursa olsun 
bunun mutlak bir dostlukla/düşmanlıkla sonuçlanmayacağıdır. Her iki ülke 
için vazgeçilemeyecek düzeyde karşılıklı bağımlılık oluşturacak bir durumun 
geçerliliği şimdilik zor görünmektedir. Son yıllarda taraflar hâlihazırdaki sınır-
lı bağımlılıklarını bile azaltacak alternatif girişimlerde bulunmuşlardır. En kötü 
senaryoda bile her iki ülke de ihtiyaç duyduğu/duyacakları ürün ve hizmetleri 
başka yer(ler)den hızlıca tedarik edebilecek konuma gelmişlerdir. Bu sebeple 
Türk-Rus ilişkilerindeki esneklik payı çok sınırlıdır. Örneğin; ABD ile ilişkilerde 
olduğu gibi kontrollü tırmandırma siyaseti, Rus yönetim kültüründen dolayı pek 
mümkün gözükmemektedir. Sonraki kısımlarda kapsamlı bir şekilde ele alınan 
2015 Rus uçağı krizi bu yargının en iyi test edildiği örnek olay olmuştur. Buna 
rağmen her iki ülkenin üçüncü aktörler nezdinde birbirilerini “dengeleyici” ak-
tör/ortak olarak görmeleri artık daha belirgin bir hâle gelmiştir. Neticede Rusya 
gibi yayılmacı, saldırgan bir komşuyla bugüne kadar ciddi bir kayıp yaşamadan 
gelinmesi, Türk karar alıcıların izlemiş olduğu denge siyasetinin gözle görülür 
başarılı örneklerindendir. 

Avrupa Ülkeleriyle İlişkiler:  
Kökleri Eskiye Dayanan Bir Rekabet

Türkiye’nin Avrupa ile ilişkilerinin tarihi, doğası ve motivasyonu, ilişkide olduğu 
diğer küresel güçlerden oldukça farklı bir boyuta sahiptir. Avrupa, Türkiye için 
sadece iş birliği ve çatışma içerisinde değerlendirilebilecek bir coğrafyadan 
öte bir değer ve dünyayı okuma biçimi olarak görülmüştür. Osmanlı’nın son 
dönemiyle başlayan özellikle de Cumhuriyet döneminde modernleşmenin Batı-
lılaşmayla eş değer görülmesiyle Türkiye, Batılı ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye 
özel önem vermiştir. Bu yaklaşım tek tek tüm Avrupa ülkeleriyle ikili ilişkilere 
de yansımıştır. Yine de Avrupa ile ilişkilerin seyri, kıta ülkeleri nezdinde ayrı 
ayrı bir görünüm arz etmektedir ve esasında her bir Avrupa ülkesi için geçerli 
sabit bir ilişkiden söz edilemez. Yine de Avrupa ülkelerini tek tek incelemek, 
Türkiye’nin dünya siyasetindeki konumunu görmemize hizmet etmeyecek ve 
çalışmanın odağını dağıtacaktır. Bu sebeple Avrupa ile ilişkiler bir bütün olarak 
ve büyük ölçüde Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Birliği (AB) üze-
rinden okunacaktır. Doğrusu üye ülkeler, AB’nin ulus üstü (supranational) yapı-
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sından ötürü üçüncü ülkelerle ilişkiler konusunda Birliğin genel politikalarının 
dışına çıkmamaktadırlar. Yine de ihtiyaç duyulduğunda ilgili ülkelere de spesifik 
olarak referans verilecektir.

İlk olarak, Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle kurmuş olduğu ilişkide, dünya siya-
setine doğrudan etkisi bulunduğundan ilişkilerde gerekli titizliği ve özeni gös-
terdiği görülmüştür. Tarih boyunca Türkler, Avrupa’daki güç dengesi durumuna 
göre zaman zaman kimi Avrupalı devletlerle müttefik olurken kimiyle de rakip 
olmuşlardır. Fakat Avrupa ülkelerinin hiçbiriyle uzunca yıllar ne tam bir düşman-
lık beslenmiş ne de tam bir dostluk ilişkisi tesis edilmiştir. İlginç bir şekilde Kur-
tuluş Savaşı yıllarında bağımsızlık mücadelesini Avrupa ülkelerine karşı vermiş-
ken sonrasında genç Cumhuriyet’in herhangi bir Avrupa ülkesiyle ilişkisinde bir 
kopuş yaşanmamıştır. Bu durum daha önce ifade edildiği üzere Avrupa’nın Türk 
entelektüel ve devlet geleneği açısından farklı ve özel konumundan ileri gel-
miştir. Cumhuriyet sonrasında kıta Avrupasıyla ilişkiler büyük oranda kurumsal 
bir düzlemde yani AET/AB, Avrupa Konseyi, OECD, NATO, AGİT gibi uluslararası 
örgütlerle sürdürülmüştür. Türkiye bu kurumların (AB dışında) her birinin üyesi 
olarak Avrupa’ya coğrafi derinlik kazandırmakta, etnik, lengüistik ve kültürel 
çeşitliliğini daha da zenginleştirmektedir. Söz konusu kurumlar arasında henüz 
üyelik süreci tamamlanmamış AB ile ilişkilerin yakından incelenmesi yerinde 
olacaktır. Çünkü Avrupa’daki zikredilen mevcut kurumlar arasında Türkiye’nin 
dünya siyasetindeki yerine en fazla bu kurumla kurmuş olduğu ilişki etki etmek-
te ve TDP gündeminde hatırı sayılır bir yer işgal etmektedir.

AB (önce AET/AT) ile Türkiye’nin ilişkileri çok eskiye dayanmaktadır. 1949 Avru-
pa Konseyi üyeliği ile başlayan, 1963 Ankara Antlaşması ile AET’ye ortak üye ol-
masıyla devam eden Türkiye-Avrupa ilişkisi (Avrupa Birliği Bakanlığı, 2017) uzun 
ince bir yol izlemiştir. 1959’da AET’ye müracaat eden Türkiye, 1964’ten bu yana 
yürürlükte olan bir Ortaklık (Ankara) Anlaşması ile kurumsal süreci başlatmıştır. 
Sonrasında Türkiye tüm üye ülkelerle bu kurumsal şemsiye altında ilişkilerini 
sürdürmüştür. Türkiye’nin stratejik bir hedef olarak Avrupa ülkeleriyle ilişkilerine 
damgasını vuran en önemli gündemi, AB’ye tam üyeliktir. 10-11 Aralık 1999’da 
Helsinki’de düzenlenen AB Zirvesi’nde Türkiye’ye AB için tam adaylık statüsünün 
verilmesiyle önemli bir merhale kat edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı’ndan Helsinki 
Zirvesi’ne kadarki dönem, Türkiye’nin dış politikada ekonomik ve güvenlik odaklı 
kaygılar nedeniyle Batı’ya yöneldiği yıllardır. 1999 Helsinki Zirvesi ise dış politika 
açısından AB ile yeni bir sürece girerek “zamanı yakalama” olarak görülmekte ve 
TDP’nin önemli değişimlerinin bir aşaması olarak değerlendirilmektedir (Kirişçi, 
2009, s. 5). Çünkü o zamana kadar 40 yıllık mazisiyle Türkiye’nin üyelik hedefi, 
ilk defa net ve somut bir perspektifle taçlanmıştır. Türkiye-AB arasında ilk olarak 
kurumsal iş birliği, 1995’te Gümrük Birliği anlaşması kapsamında ve ekonomik 
ilişkiler temelinde başlamıştır. 2000’lerin başı ise Helsinki Zirvesi’nin yaratmış ol-
duğu umut ışığında AB ile ilişkilerin gelişmesini beraberinde getirmiştir. 2002’de 
iktidara gelen AK Parti’nin bu gelişmedeki rolü ise oldukça belirgindir. AK Parti 
ile TDP’deki alternatif etkileşim alanlarının ve açılım politikaları sayesinde öncesi 
ile kıyaslanamayacak ölçüde etkin bir şekilde değerlendirilmeye çalışıldığı görül-
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mektedir (Battir, 2017, s. 90). 2005’te de AB ile katılım müzakereleri başlamıştır. 
Bu tarihten sonra özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin üye olmasıyla birlikte 
ilişkiler siyaseten askıya alınmıştır.6

Esasında Soğuk Savaş döneminde Türkiye ve AB ülkelerinin tamamı aynı blok 
içerisinde yer almış ve ilişkilerde blok disiplini söz konusu olduğundan ciddi bir 
sorun yaşanmamıştır. Buna ek olarak İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’den 
Avrupa’nın farklı ülkelerine işçi olarak giden kimi ülkelerde sayıları milyonu aşan 
bir Türk nüfusu bulunmaktadır. Avrupa ile ilişkilerde artık yeni bir boyut daha oluş-
muştur. Gerek AB gerekse tek tek ülkeler nezdinde yurt dışındaki Türklerle ilgili 
özel bir gündem maddesi her zaman yerini korumuştur. Avrupa’da yaşayan Türk-
lerin varlığı, ikili ilişkilerin doğasını etkilemiştir çünkü söz konusu kişilerin birçoğu 
aynı zamanda bulundukları ülkelerin vatandaşları olmuşlardır. Soğuk Savaş son-
rasında önemi daha da artan ve önemli bir küresel aktör olarak AB, Türkiye’nin 
Batı ittifakındaki rolünü ciddi ciddi sorgulamaya başlamıştır. Birtakım güvenlik 
ve kimlik politikaları nedeniyle “Avrupa savunmasının Avrupalılaşması” şeklinde 
bir tartışma gündeme damgasını vurmuştur. Yine de Türkiye-AB ilişkilerinde jeo-
politik konum hâlâ belirleyiciliğini korumaya devam etmektedir. Zira Türkiye-AB 
ilişkilerinin seyri, yaşanan Suriye mülteci krizi ile çok daha kritik bir sürece gir-
miştir. Türkiye bulunduğu coğrafya itibarıyla göç dalgasının Avrupa’ya yayılmasını 
engelleyecek tek ülke konumundadır. Aksi bir durumun Avrupa şehirlerinde kaos 
ve düzensizlik yaratacağı düşüncesiyle AB, Türkiye ile ilişkilerinde tarihinde hiç 
olmadığı kadar itina ile hareket etmektedir. Türkiye’nin mülteci konusunda mev-
cut siyasetinden vazgeçmemesi için Türkiye’ye karşı ihtiyatlı davranmaktadır. Üye 
ülkeler önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye’yi dışlayacak söylemden ve ithamdan 
uzak durmaktadırlar. Denilebilir ki Türkiye özellikle Suriye iç savaşı sonrasında 
oluşan göç kriziyle AB ile ilişkilerinde çok daha güçlü bir konum elde etmiş, bu 
konum onun uluslararası arenadaki siyasetine de yansımıştır. Avrupa’nın bu tavrı-
nın pragmatik ve dönemsel olduğu konusunda taraflar arasında bir uzlaşı bulun-
maktadır. Bunun farkında olan Türkiye’nin zaman zaman AB’yi tehdit edici bir üs-
lubu da benimsemediği görülmektedir. Her şeye rağmen AB tarafından kurumsal 
olarak yürütülen ve devam eden bir diplomatik süreç bulunmaktadır. 28 ülkeden 
oluşan üyelerin farklı önceliklerinin olması nedeniyle Türkiye ile ilişkiler uyumsuz 
hatta yer yer kakafonik bir şekilde yürütülmektedir.

Türkiye, Avrupa ile siyaset ve kültürel boyut dışında ekonomik alanda da hatı-
rı sayılır bir ilişki yürütmektedir. Türkiye’nin dış ticaret hacminde Avrupa ülke-
lerinin hatırı sayılır bir yekûnu bulunmaktadır. 2008 sonrasındaki Türkiye-AB 
ekonomik ilişkilerindeki ihracat, ithalat ve ticaret dengesi rakamları bunu net 
bir şekilde göstermektedir. Göstergelere bakıldığında ilişkilerin seyrini belirle-
mede ticari boyutun yadsınamaz bir etkisi olduğu görülmektedir.

6 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hatta tüm dünyada bilinen adıyla Kıbrıs Cumhuriyeti, 2004 Tem-
muz’unda AB üyesi olurken Türkiye’nin 2005 Aralık’ında başlayacak katılım müzakereleri, 2004 
Ekim’inde belli olmuştu. Türkiye kendisine üyelik sürecinin önünü açan gelişmeler karşısında 
Rum kesiminin üyeliğine zaten zımnen razı olmuştu.
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Şekil 1. AB-Türkiye Dış Ticaret Dengesi (2008-2017)

Kaynak: Eurostat

Ekonomik gelişmeler olumlu yönde ilerlerken iç politikadaki bazı sorunlar, dış politikaya etki etmiştir. 
2007 genel seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve iktidardaki AK Parti’ye yönelik kapatma davası gibi 
iç siyaset meseleleri nedeniyle AB üyelik müzakereleri giderek gündemden düşmüştür. Hatta 2008 “AB 
Reform Yılı” ilan edildiği hâlde o dönemde çok önemli bir gelişmenin kaydedilemediği görülmektedir 
(Sarikçioğlu, 2010, s. 72). 2008’e kadarki dönem, ekonomideki olumlu gidişatın da etkisiyle Türkiye’de 
“tüccar devleti” tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Tüccar devlet tartışmaları, Türkiye’de ilk kez 
1980’lerde ortaya çıkmış ancak dönemin askerî müdahaleleri ile kesintiye uğramıştır (TÜSİAD, 2015).

Türkiye-AB ilişkilerinin ekonomik çıktıları yukarıdaki gibiyken Türk halkının AB’ye bakışına da değinmek-
te fayda var. 2000’lerin ilk on yılında Türk halkının yarısından fazlası AB’nin Türkiye için faydalı olduğunu 
ve Türkiye’nin üye olmasını desteklediğini belirtiyordu. 2011’de ise bu oran %46’lardayken 2018’deki 
son çalışmada ise Türk halkının yalnızca üçte biri Türkiye’nin AB’ye üye olacağına inanır hâle gelmiştir 
(Şen, 2019). Bu bariz düşüşte bir yandan AB’nin Brexit7 ile billurlaştığı üzere mevcut üyelerine bile eski 
cazibesini sunmadığı gibi Türkiye’nin AB üyesi olmadan ekonomik ve siyasal anlamda mesafe kat ede-
bileceğini göstermesi de etkili olmuştur. 

Avrupa ülkeleriyle ilişkilerin geneline bakıldığında Türkiye’nin temas hâlinde olunan en köklü ve ilişkisi 
en eskiye dayanan ülke konumunda olduğu görülmektedir. Bu durum Cumhuriyet öncesi dönem için de 
geçerlidir. Türkiye’nin Avrupa ile ilişkilerinde belki de diğer hiçbir ülkede olmadığı kadar çok boyutlu bir 
yönü bulunmaktadır. İlişkiler kültürden sanata, siyasetten ekonomiye hatta yer yer ideolojik esinlenme-
lere kadar giden bir yelpaze içerisinde yer almaktadır. Tüm bunlara ilaveten Avrupa’da yaşan Türklerin 
varlığı da ikili ilişkilerin doğasını hâlen etkilemeye devam etmektedir.

7  Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması.
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Türkiye, orta 
büyüklükteki bir 

ülke olarak yer aldığı 
bölgede etkin olması 

ve yeri geldiğinde 
olaylara müdahil olması 

gerekmektedir.

“Bölgesel Güç” Olarak Türkiye

Türkiye bulunduğu konum itibarıyla önemli bir küresel kavşaktadır. Bu durum 
Türkiye’yi bölgesel bir güç olarak önemli bir aktör konumuna getirmektedir. 
Zaten çok yönlü-boyutlu dış politikanın en önemli unsurlarından biri de bölge-
sel ilişkilerde kendini gösterebilme kapasitesidir. Türkiye, orta büyüklükteki bir 
ülke olarak yer aldığı bölgede etkin olması ve yeri geldiğinde olaylara müdahil 
olması gerekmektedir. Bu yönüyle orta büyüklükte güç olmakla bölgesel güç 
olma arasında sıkı bir ilişki bulunduğu görülmektedir (Elik, 2011, ss. 23-25). Tür-
kiye’nin küresel düzeyde söz sahibi olmasının yegâne yolu, bölgesindeki etkin-
liğiyle doğrudan alakalıdır. Bu başlık altında büyük oranda Türkiye’nin Orta Do-
ğu’da bölgesel güç olma iddiası tartışacaktır. Öncesinde Türkiye’nin Orta Asya 
ve Balkanlara yönelik ilgisine de kısaca temas edilecektir.

Türkiye’nin belli dönemlerde Orta Doğu ve Kuzey Afrika kadar olmasa da Orta 
Asya ve Balkanlar özelinde de bölgesel güç/aktör olma iddiası bulunmaktadır 
(Detaylı bilgi için bkz. Bağcı ve Anlar, 2009, ss. 8-11). Türkiye bilhassa Sovyetler 
Birliği’nin çöküşü sonucu bağımsızlığını yeni kazanan birçok ülkeyle güçlü ta-
rihî, kültürel ve etno-lengüistik yakınlığı nedeniyle yakından ilgilenmek istemiş-
tir. Fakat bölge halklarıyla sahip oldukları ortak kültürel, dilsel ve dinsel bağları-
na rağmen Türkiye, 1989’dan önce Orta Asya ülkeleriyle neredeyse hiçbir ilişki 
içinde olmamıştır (Karpat, 2012, s. 172). Türkiye’nin Soğuk Savaş sonrası Orta 
Asya’ya yönelik yürüttüğü siyaset, küresel siyasete müspet katkısı açısından 
değerli görülmektedir. Bu durum Türkiye adına içerisinde yer aldığı bölge için 
birtakım güvenlik tehditlerini de beraberinde getirmiştir. Her ne kadar Türkiye, 
Orta Asya’da milliyetçi retorik ve hissi yaklaşımlar yerine ekonomik ve pragma-
tik saikleriyle hareket etse de söz konusu tehditlerden kaçınmak mümkün ol-
mayacaktır. Sonuçta bölgesel iki güç İran ve Rusya’nın varlığı, Türkiye’nin Orta 
Asya’da etkin bir politika izlemesine engel olmuştur. Özellikle Batılı ülkeler ta-
rafından yeni bağımsızlığını kazanan Orta Asya ülkeleri için “Türk modeli” örnek 
olarak teşvik edilmesine rağmen Türkiye’nin buna yeterince karşılık veremeye-
ceğinin anlaşılması 1990’ların ortasını bulacaktır. En azından söylem düzeyinde 
nispeten karşılık bulan Orta Asya retoriği, Türkiye’nin siyasi, askerî ve iktisadi 
olarak yeterli altyapısının olmayışı nedeniyle yeterince karşılık bulamamış ve 
Türkiye bölgede etkin bir aktör olarak yer alamamıştır (Aydın, 2004, ss. 1-4, 
8,17; Karpat, 2012, s. 173).

Türkiye’nin Balkanlara yönelik (liderlik) söylemiyse daha çok kimlik düzeyinde 
bir iddia olup dünya siyasetinde ciddi bir karşılık bulmamıştır. Yine de Türki-
ye’nin Balkan politikası incelendiğinde en temelde “bölgesel sahiplenme” ve 
“kapsayıcılık” ilkelerine dayandığı görülmektedir. Her şeyden öte Türkiye’nin 
Balkan coğrafyasına yönelik siyasetinde yakın tarihî ve insani bağların belir-
leyici olduğunun altı çizilecektir. Bu çerçevede Türkiye’nin Balkan siyaseti; üst 
düzey siyasi diyalog, herkes için güvenlik, azami ekonomik entegrasyon ve 
bölgedeki çok etnikli, çok kültürlü, çok dinli toplumsal yapıların muhafazasını 
teşkil etmek gibi dört ana eksen üzerine inşa edilmiştir. Bölgesel sahiplenme, 
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Türkiye’nin diğer bölgelerde olduğu gibi Balkanlar’da da ana aktör olma isteğinin bir tezahürüdür. Fa-
kat Türkiye’nin Balkanlar’a yönelik bu politikalarının zemini reel-politik durumdan öte 500 yıl boyunca 
bölgenin Osmanlı toprağı olmasına dayanan tarihî sahiplenme ve iddiasına dayanmaktadır. Türkiye’nin 
Balkanlar’da en aktif dış siyaset izlediği dönem, Bosna Savaşı sırasında olmuştur (Robins, 2003b, ss. 
349-350). Günümüz dünyasında Balkanlar kendisine komşu olan ve çok güçlü çıkar ilişkileri içerisinde 
olduğu Avrupalı ülkelerle çevrilidir. Bu gerçeklik, Türkiye’nin zaten zayıf olan ilişkilerinde bölgesel güç 
olma iddialarını desteklemekten uzak bir görüntü sunmaktadır. Esasında ilişkilerin ne kadar sınırlı oldu-
ğunu görmek için (tek başına yeterli olmamakla önemli bir gösterge olarak) Türkiye’nin ve diğer Avrupa 
ülkelerinin Balkan ülkeleriyle ticaret hacmine bakmak yeterli olacaktır (Müftüler-Bac, 1997, ss. 48-51). Bu 
sebeple denilebilir ki Türkiye, Balkanlar’a karşı ancak 1994 ten sonra “geçekçi beklentiler içine girmiştir” 
(Robins, 2003, s. 294).

Tablo 1. Almanya ve Türkiye’nin 2008-2015 Arası Toplam İhracat Hacimleri

YIL
Ülkelerin Toplam İhracat 
Rakamları (milyon dolar)

Ülkelerin Balkanlara Olan 
İhracat Rakamları (milyon dolar)

Balkanlara Yapılan İhracatın 
Toplam Payı (yüzde)

ALMANYA TÜRKİYE ALMANYA TÜRKİYE ALMANYA TÜRKİYE

2008 1.450.572 132.027 38.383 10.858 2,6 8,2

2009 1.121.034 102.143 27.699 6.826 2,5 6,7

2010 1.261.480 113.883 26.639 7.157 2,1 6,3

2011 1.477.278 134.907 30.072 7.747 2,0 5,7

2012 1.404.355 152.462 28.216 7.192 2,0 4,7

2013 1.444.858 151.803 29.574 7.810 2,0 5,1

2014 1.492.539 157.610 32.766 8.678 2,2 5,5

2015 1.326.360 143.883 29.962 7.821 2,3 5,4

Kaynak: TUİK, Statistisches Bundesamt, 2016 akt. Nuroğlu ve Nuroğlu, 2016, s. 13

Türkiye’nin bölgesel güç iddiası, Orta Doğu ve Kuzey Afrika üzerinden yürütüldüğünde mesele farklı bir 
boyutta ele alınmayı zorunlu kılar. Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Türkiye ve TDP için sadece bir bölge ve 
çok yönlü dış politikanın ve lider ülke maharetini gösterebildiği coğrafya değildir. Bölgedeki her gelişme, 
tarihî, kültürel ve sosyal yakınlığı bulunan Türkiye’yi doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Da-
hası Türkiye için bu coğrafya, Balkanlar’da olduğu gibi “imparatorluk bakiyesi” topraklardır. Türkiye’nin 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile ilişkileri ele alındığında bölgenin eski “imparatorluk bakiyesi” olduğunun 
ve uzunca yıllar Türklerin yönetiminde kaldığının mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 
Bu durum dış politika konusunda etkin rol alan Türk karar alıcılar için de hep önemli bir motivasyon 
kaynağı olarak dikkate alınmıştır. Meseleye çok boyutlu ve proaktif bir dış politika perspektifinden bakıl-
dığında Türkiye gerek ikili gerekse bölgesel düzeyde Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle ilişkilerini ve 
iş birliğini yapısal ve sürdürülebilir bir temelde devam ettirmeye gayret göstermektedir. Bölgede oluşan/
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Orta Doğu’da 
Türkiye dışında 

başka güçlü aktörler 
de bulunmaktadır. 

Zaman zaman Mısır 
ve Suudi Arabistan’ın 

etkin olduğu bölgede, 
Türkiye gerçek 

anlamda rekabeti 
büyük ölçüde İran ile 

yaşamaktadır. 

oluşabilecek sorunların ve krizlerin aşılması için çözüm önerileri için aktif (yeri 
geldiğinde mekik diplomasisi) diplomasi yürütmektedir. Zira bölgede oluşabi-
lecek istikrarsızlıktan en fazla etkilenen ülkelerin başında tartışmasız Türkiye 
gelmektedir. Buna rağmen Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye’nin bölgeye ba-
kışında süreklilik arz eden bir durum bulunmamaktadır. Özellikle Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında statüko yanlısı bir siyaset izlenmiş, bölgeden ve bölgeye angaje 
olmaktan özellikle kaçınılmıştır. Fakat 1950 sonrası dış politikada yalnızlaşan 
Türkiye, Orta Doğu’yu daha fazla müdahil olunması gereken hayati çıkar alan-
ları arasında görmüştür. 

Yine de Türkiye’nin bölgedeki başarısı ve etkinliği biraz da büyük güçlerin böl-
gedeki çıkarlarına ve onlarla beraber yürüttüğü diplomasiye göre belirlenecek-
tir. Büyük güçler, Türkiye’yi bölge için özellikle de Arap ülkeleri için “model” 
ve demokratikleşmeyi sağlayabilecek ülke olarak takdim etmişlerdir. Elbette 
Türkiye’nin Orta Doğu politikasına bakıldığında bölgeye müdahil olup olmama 
tartışmasının ötesinde Güder ve Mercan’a göre (2012, ss. 70-72) kabaca beş 
evre göze çarpmaktadır. 1923-1946 arasında Cumhuriyet’in henüz kurumsallaş-
ma süreci içinde olması nedeniyle iyi ilişkilerin geliştirilmesi için uğraşılmıştır. 
Fakat bölge ülkelerinin manda yönetiminde veya bağımsız bir dış politika iz-
leyememesinden ötürü diplomatik ilişkiler sınırlı kalmıştır. Buna bir de Cum-
huriyet’i kuran iradenin bölgeye dair olumsuz hatıraları eklenince ilişkilerde 
mesafe alınamamıştır. İkinci evre, 1946-1967 yıllarını kapsayan dış politikada 
ABD merkezli bir siyasetin izlendiği yılları oluşturmaktadır. Türkiye’nin Orta Do-
ğu’daki çıkarları büyük ölçüde ABD çıkarlarıyla örtüştüğünden ve tam bağımsız 
ve özgür karar alma süreci istenildiği gibi işletilememiştir ve bölgeden uzakla-
şılmıştır. Türkiye’nin Orta Doğu’ya yönelik 1923-1945 arasında izlemiş olduğu 
mesafeli siyasetin Soğuk Savaş döneminde sürdürülebilir bir politika olmadığı 
görülmüştür. 1967-1990 dönemi, ABD Başkanı Johnson’ın yolladığı mektup ve 
BM Genel Kurulu’nda Kıbrıs konusunda yalnız kalan Türkiye’nin bölgeye yöne-
lik yeni arayışlarının olduğu yılları kapsamaktadır. Fakat burada da bölgeyle 
ilişkileri geliştirme konusunda çok fazla mesafe alınamamıştır. Dördüncü evre, 
“Yeni Bir Dünya Düzeninin” gündeme geldiği 1990’lara karşılık gelir. Bu yıllar-
da Türkiye, Necmettin Erbakan’ın kısa koalisyon hükûmeti başkanlığında Orta 
Doğu ülkeleri ve İslam dünyası ile ilişkiler geliştirmeye başlasa da koalisyon 
hükûmetlerinin düşmesi ve dış siyasette askerin güçlü olması nedeniyle ilişkiler 
sınırlı kalmıştır. Sonrasında 2000’lerle başlayan ve günümüze kadar süren yeni 
bir evreye girilirken Arap Ayaklanmalarına kadar bölgeye daha fazla angaje 
olan ve bölgesel ve küresel etkinliğinin anahtarını burada gören Türkiye görül-
mektedir. Bu tarihten sonra gelişmelerin seyrine paralel olarak Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika siyasetinde bir miktar revize yapıldığı ve bölge ülkeleriyle mesafe-
nin korunduğu gözlemlenmiştir.

Şüphesiz Orta Doğu’da Türkiye dışında başka güçlü aktörler de bulunmaktadır. 
Zaman zaman Mısır ve Suudi Arabistan’ın etkin olduğu bölgede, Türkiye gerçek 
anlamda rekabeti büyük ölçüde İran ile yaşamaktadır. Genel olarak İran ile ya-
şanan rekabete bakıldığında Türkiye’nin bölge ülkeleriyle daha kolay temasa 
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geçebilen bir yapısı bulunmaktadır. Buna rağmen son yıllarda bölgede cere-
yan eden gelişmeler neticesinde izlediği mezhep temelli dış politika sayesinde 
İran’ın bölgedeki etkinliğinin daha fazla arttığı görülmektedir. Bu açıdan bakıl-
dığında, küresel aktörlere rağmen bölgesel rekabette İran lehine bir durum söz 
konusu olmuştur. Orta büyüklükteki ülke konumunda olan Türkiye’nin bölgesel 
güç olma konusunda yoğun bir çaba sarf ettiği görülmektedir. Çok bölgeli bir 
konuma sahip Türkiye’nin farklı gerekçelerden dolayı Balkanlar, Orta Asya ve 
Orta Doğu’ya yönelik ilgisi oluşmuştur. Buna mukabil cumhuriyet tarihi boyunca 
farklı mülahazalara konu olmasına rağmen Türkiye’nin en fazla etkinlik göster-
diği ve bölgesel liderliğinin somut karşılığının göründüğü yer Orta Doğu coğ-
rafyası olmuştur.



A3. BAŞLANGICINDAN 2000’LERE  
TÜRK DIŞ POLİTİKASININ GÖRÜNÜMÜ

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden 2000’li yıllara gelene kadar Türk 
siyasal hayatı radikal değişikliklere sahne olmuştur. Bu hareketlilik, Türk dış poli-
tikasının genel görünümünü ve yönelimini derinden etkilemiştir. Ülkenin yaşadığı 
durumu anlamın en iyi yolu, ülke içindeki birtakım kırılma noktalarını anlamaktan 
geçmektedir. Yaşanan yoğun değişikliklere rağmen değişmeyen tek şey, Türki-
ye’nin 20. yüzyılın sonuna kadar “coğrafya ve güç dengesi” merkezli bir dış politi-
ka izlemiş olmasıdır. Geçtiğimiz yirmi yılda Türkiye önceki dönemlere oranla daha 
bağımsız bir dış politika izleyebilmiştir.

Dış politika yapımı sadece ülkelerin kendi iç dinamikleriyle oluşmadığından yani bölgesel ve küresel 
gelişmelerden ciddi oranda etkilendiğinden birtakım sabit ilkelerle hareket etmek, yeterli güce sahip 
olup olmamasına bakmaksızın hiçbir ülke için mümkün değildir. Dönemin şartları ve uluslararası siste-
min yapısı gereği her ülke ilkelerini gözden geçirir, mevcut duruma göre kendisi için en avantajlı duruma 
göre pozisyon alır. Bu durum TDP için de geçerlidir. Başlangıcından günümüze dış politika yönelimlerini 
incelediğimizde birtakım izlekler, kırılma noktaları çıkarmak mümkündür. Sürekli değişen dış politika 
uygulamalarında hiç değişmeyen unsur, Türkiye’nin coğrafya ve güç dengesi merkezli bir politika izle-
miş olmasıdır. Herhangi bir ülkenin dış politikası iki türlü okunabilir. Dış politika ya uluslararası sistem 
açısından yani küresel ölçekli değişimlerde kırılma noktaları üzerinden okunur ya da ülke içi gelişmeler 
açısından ülkenin nasıl bir dış politika yönelimine sahip olduğu tespit edebilir. Başlangıcından 2000’li 
yıllara TDP’ye bakıldığında tespit edilen en belirgin husus, iç politikanın dış politika yönelimlerini baskın 
bir şekilde belirlemiş olmasıdır. 

Çalışmanın bu bölümü, dünya siyaseti açısından kırılma noktalarına paralel olarak TDP’deki temel yö-
nelimlere temas etmektedir. TDP’nin geçmişine bakarken çalışmanın odak noktasını Cumhuriyet son-
rası dış politika oluşturmaktadır. Elinizdeki rapor ağırlıklı olarak geleceğe odaklandığından TDP’nin 
2000’lere kadar ki kısmı da olabildiğince genel ve öz bir biçimde anlatılacaktır. Fakat Cumhuriyet Tür-
kiyesine hangi şartlarda ve nasıl gelindiğini görebilmek adına son dönem Osmanlı hariciye siyaseti ve 
işleyişine çok kısa temas edilecektir. 

Son Dönem Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Dış Politika

Günümüz Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası köklü bir geçmişi olan Osmanlı diplomasi geleneği üzeri-
ne inşa edilmiştir. Dolayısıyla Türkiye’nin dış politikalarının anlaşılmasında Osmanlı’dan devraldığı mira-
sın önemli bir etkisi olduğu gibi kurumsal sürekliliği de bulunmaktadır. Klasik dönem Osmanlı bürokra-
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sisi incelendiğinde müstakil olarak kurulmuş bir hariciye teşkilatı olmadığı gibi 
dış siyasete dair işleri yürüten hususi bir daire de bulunmamaktadır. 16. ve 17. 
yüzyıllar boyunca Orta Doğu ve Avrupa’nın en güçlü ülkesi Osmanlı, tek taraflı 
diplomasi izlemiş, Avrupa ülkelerine gelişmelere göre geçici görevlerle elçiler 
göndererek ad hoc diplomasiyi benimsemiştir. 

Kuruluşu çok daha önce olan Reisülküttaplık müessesesi, 18. yüzyılda devle-
tin artan diplomasi faaliyetlerine her zamankinden daha fazla vaziyet etmiştir. 
19. yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun hariciyesi Reisülküttap’ın idare-
si altında bulunmuştur. Artan diplomatik ihtiyaçlar ve yeni koşullar ışığında bu 
makam, Sultan II. Mahmut döneminde Tercüme Odası’na dönüştürülmüştür. Bu 
değişiklik, kurumsal mimarideki basit bir değişiklik olmayıp devletin bu minval-
deki tercihlerini de yansıtmıştır.

Söz konusu tarihsel ve kurumsal gelişmelere rağmen Osmanlı dış siyaseti için 
vurgulanması gereken en kritik husus, İmparatorluğun izlemiş olduğu hariciye 
stratejisidir. Osmanlı İmparatorluğu son yıllarında varlığını tek başına sürdüre-
memesine rağmen Avrupalı devletlerin kendi aralarındaki çekişmelerinden de 
istifade etmeye devam etmiştir. Yürüttüğü ustaca diplomasiyle doğrudan Av-
rupalı güçlerin ortak hedefi hâline gelmesine engel olmuştur. Yaptığı ittifaklar 
sayesinde devlet olarak daha uzun bir ömür sürmeyi başarabilmiştir. İmparator-
luğun çöküşüne kadar yaklaşık 150 yıl gelişmelere ve ülkelerin kendi araların-
daki çekişmelerine göre İngiltere, Rusya, Fransa ve Prusya’yla ittifaklar yapa-
rak “denge siyaseti” izlemiştir. Elbette güç dengesi ayakta durmasının yegâne 
nedeni olmamış, paralel olarak radikal askerî modernizasyon ve idari reformları 
da ihmal etmemiştir (Balcı, 2018, ss. 25-26; Hanioğlu, 2008, s. 48; Kürkçüoğlu, 
1980, ss. 312-315). Bu siyaset biçimi günümüz TDP’sinde de varlığını korumak-
tadır. Esasında güç dengesi siyaseti, Avrupalı güçler tarafından da üç sebepten 
dolayı benimsenmiştir (Balcı, 2018, s. 27): 

• İlk olarak, Osmanlı’ya karşı savaşacak ülke savaştan galip geldiğinde diğer 
Avrupalı ülkelere karşı üstünlük elde edecekti. 

• İkinci olarak, Osmanlı’nın çökmesi hâlinde ondan boşalacak mirasın nasıl 
paylaşılacağı konusunda bir uzlaşı oluşmamıştı. 

• Üçüncü olarak, Osmanlı’ya verilen destek karşılığında ülke topraklarındaki 
azınlıkların hakları korunuyor ve bazı imtiyazlar elde ediliyordu.

Bu dönemde atılan adımlar ve gösterilen tüm gayret, dünya siyasetindeki diplo-
masinin artan önemini vurgulamaktadır. Bu şartlar altında izlenmiş olan denge 
siyasetine rağmen İmparatorluğun yerini genç bir ulus devlete bırakması ka-
çınılmaz olmuştur. 20. yüzyılın başları Türk siyaseti açısından köklü adımların 
atıldığı, birçok açıdan yeniden inşa dönemini temsil etmektedir. Bu durum ülke 
siyasetinin tüm yönleri için geçerli olduğu kadar TDP için de geçerlidir. Osman-
lı’dan devralınan yöneticilik geleneği ve yeni bir ülke yaratma isteği bu yıllar-
da esaslı değişimlere gebe olmuştur (Karpat, 2012, s. 161). Bu durum 9 Nisan 
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1938’de İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Sir Percy Loraine tarafından Türkler 
hakkında Londra’ya gönderdiği şu mesajda da görülmektedir: “Hasta Adam 
öldü, ama ardında birçok dinç evlat bıraktı…”

Cumhuriyet dönemi dış politikasının temelleri Millî Mücadele Dönemi’nde (1919-
1923) atılmıştır. Zira aktör olarak Cumhuriyet sonrası aktif isimlerin Millî Müca-
dele döneminde de etkin olduğu görülmektedir. M. Kemal’in izlemiş olduğu dış 
politikanın etkin olduğu bu yıllarda dış politikayı etkileyecek kurumsal adımlar 
da atılmıştır. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıyla ilk Milli Hükûmet’te “Hari-
ciye Vekâleti” 2 Mayıs 1920’de kurulmuş ve başına Bekir Sami Bey getirilmiştir. 
1927’de Hariciye Vekâlet’inde ilk kapsamlı hukuki düzenleme yapılmış ve 1154 
Sayılı Kanun’la Dışişleri Bakanlığı’nın bugünkü yapısı oluşturulmuştur.1

1923-1930’lu yıllarda TDP’nin birtakım özellikleri bulunmaktadır. Her şeyden ev-
vel Türkiye, bu yıllarda bağımsız olma ve uluslararası sistemin değerli bir üyesi 
olma mücadelesi vermiştir. Dönemin diğer bir özelliği, Osmanlı bakiyesi bir ülke 
olarak var olma çabası ve yeni kurulan Cumhuriyet’in diğer devletlerle tanınma 
mücadelesidir. Son olarak başka bir dış politika ilkesi olarak çok pragmatik ve 
günün şartları açısından gerçekçi olan “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesi benim-
senmiştir. Bu döneme uluslararası ortam ve dinamikler açısından bakıldığında 
iki dünya savaşı arası dönemde dünya siyasetinin gündeminde önemli olaylar 
yer almıştır. Türkiye de bu ortamda izlediği dış politikayla görece özerklik ka-
zanmış, revizyonist-statükocu çekişmelerden istifade ederek mümkün merte-
be daha özgür bir dış politika izlemiştir. Hem Almanya gibi hâlinden memnun 
olmayan revizyonist ülkeler hem de mevcut durumun korunmasını arzu eden 
statükocu devletler Türkiye’yi yanlarında tutmanın gayreti içerisinde olmuşlar-
dır. Böylece Türkiye, İngiltere ile Karşılıklı Yardımlaşma Antlaşması imzalarken 
Almanya ile Dostluk ve Saldırmazlık Paktı imzalayabilmiştir (Deringil, 1994, s. 1). 
Ayrıca 1929’da meydana gelen Büyük Buhran olarak adlandırılan ekonomik kriz 
de dış politikayı etkilemiştir. Bunalım neticesinde yaşlı ve yorgun Avrupa güçten 
düşmüş, ABD ve SSCB iki önemli süper güç olarak dünya siyasetindeki yerini 
almıştır. Bu durum Türkiye gibi Avrupa dışı ülkelerin “göreli bir dış özerklik” 
kazanmasıyla neticelenmiştir. 

1938-1950’li yıllar arasında TDP’ye İnönü liderlik etmiştir. Atatürk’ün izlediği dış 
politika tercihlerinden çok daha ileriye gitmek veya farklı bir yönelim takip et-
mek yerine İnönü mevcut kazanımların korunduğu Lozan Antlaşması ile oluşan 
statüko yanlısı bir dış politikayı takip etmiştir. İnönü’nün en önemli dış siyasası, 
Türkiye’yi İkinci Dünya Savaşı boyunca küre ölçeğinde statüko bozulduğunda 
tarafsızlığını korumak olmuştur. Tarafsızlık, herhangi bir tarafla savaşa girme-
mek anlamına gelirken aktif tarafsızlık, savaşa girmemek için savaşan ülkelerle 
ittifaklar yapmaktır ve denge siyaseti izlemektir. Bunun için İnönü hükûmeti, 
1939’da İngiltere ve Fransa gibi büyük güçlerle birtakım ittifak anlaşmaları yolu-

1  Osmanlı Devleti Hariciye Nezareti’nin kuruluş, işleyiş ve dış politikasının kurumsallaşması için 
bkz. Akpınar, 2014; Balcı, 2018; Findley, 1972; Kürkçüoğlu, 1980. 
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nu seçerek savaş yıllarını tedbirli bir şekilde ama bıçak sırtında geçirerek atlat-
mıştır. Bu durum Almanya’nın mağlubiyeti kesinleşince masada yer alabilmek 
adına Almanlara savaş açıncaya kadar sürmüştür. İnönü yönetimindeki TDP’nin 
en belirgin ikinci özelliği, gelişmelerin de etkisiyle bir daha geriye dönmemek 
üzere Batı eksenine doğru kaymış olmasıdır. Sovyetler Birliği’ni dengeleme ara-
yışı ABD ile ilişkilerin geliştirilmesini kolaylaştırırken kurulan bu ilişki, Türkiye 
için demokratik ve çok partili hayata geçişi de kolaylaştırmıştır. Bu olay, dış 
siyasetin iç siyaseti etkilemesi açısından önemli bir olay olarak gösterilebilir. 

Dönemin karar alma süreçlerine bakıldığında hem Atatürk hem de İnönü dö-
nemlerinde dış politikanın oluşumunda meclis ve hükûmetin hukuki varlıkları 
dışında pek fazla rol oynamadığı, liderlerin politika yapımında güçlü bir şekilde 
yer aldığı (otoriter merkeziyetçi) yıllar olmuştur. 

1950-1980 Yılları Arasında Dış Politika

Demokrat Parti (DP) dönemi, Türk siyasal hayatı kadar dış politikada da uzunca 
yıllar etkisi hissedilen bir dönem olmuştur. Türkiye’nin çok partili hayata geç-
mesi, dış politikada da kendini hissettirmiştir. Bu yıllarda Meclis’te dış politikay-
la ilgili konularda yoğun tartışmalar yapılmakta ve muhalefetin sert eleştirileri 
döneme damgasını vurmaktadır. Karar alma süreçlerinde önceki dönemlerde 
olduğu kadar dış politika yapımında da tek adam döneminin tesirinin azaldığı 
görülmektedir. Her ne kadar arzu edilen seviyede değilse de dış politikanın 
yönelimlerini belirlemede kurumsallığın yavaş yavaş arttığı bir döneme girilmiş-
tir. Örneğin; dönemin dışişleri bakanı ve Meclis, karar alma süreçlerinde daha 
aktif görev almaya başlamıştır. Yine de eski alışkanlıkların tümüyle terk edilme-
diği görülmektedir. Örneğin; Kore’ye asker gönderilmesinin ve 1959’da NATO 
kapsamında ABD ile yaptığı Jüpiter füzelerinin Türkiye’ye yerleştirilmesine dair 
anlaşmayı Meclis’in sonradan öğrenmiş olması, karar alıcıların demokratik sü-
reçleri henüz işletemediğinin bariz göstergelerindendir. Yine de bu dönem Türk 
dış politikası açısından önemli bir kırılma noktasını işaret etmektedir. Hem ku-
rumsal yapı, işleyiş hem de dış politika tercih ve yönelimleri açısından uzunca 
yıllar 1950’ler belirleyici bir dönem olmuştur. 

Menderes dönemi dış politikası için söylenebilecek en önemli nokta, onun dış 
politika yönelimlerinin kültürel ve hayata bakışıyla doğrudan alakalı olmama-
sıdır. DP yönetim felsefesine göre dış politika, Türkiye’nin daha müreffeh ve 
daha kalkınmış bir ülke yapılması için kullanılan bir enstrümandır. Türkiye’nin 
bu dönemde ABD ile kurulan yakın ilişkilerini bu pencereden okumak, okuyucu-
ya daha anlamlı sonuçlar verecektir. Nitekim DP iktidarı, son yıllarında ABD ile 
ilişkilerde hayal kırıklığı yaşadığında yüzünü hızla Washington’dan Moskova’ya 
dönmekten imtina etmemiştir. ABD ile ilişkilere daha önce Avrupa ülkeleriyle 
ilişkilerin doğasındaki gibi başka anlamlar yüklenmemiştir. Türkiye, DP’li yıllar 
boyunca dış politikada ulusal çıkarını ABD çıkarlarıyla örtüştürmeyi benimse-
miştir. Bu sebepten ötürü Menderes dönemi dış politikası, aktif Amerikancılık 
politikasının izlendiği bir görünüme bürünmüştür. Bununla birlikte ABD yanlısı 
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bir dış politika izlemek veya bu ülke ile ilişkilerin geliştirilmesi ilk defa Mende-
res döneminde olmamış, başlangıç olarak İkinci Dünya Savaşı sonrası İnönü 
dönemiyle başlamıştır. Menderes dönemindeyse bu ilişki perçinlenmiştir. Öyle 
ki Menderes döneminde en fazla gündem ABD ile ilişkiler olurken gündemin 
diğer maddeleri buna göre şekillenmiştir. Gerek İnönü gerekse de Menderes 
dönemlerinde dış politikada kantarın topuzunun ABD’den yana kaçmasının 
uluslararası sistemin yapısıyla alakası bulunmaktadır. Yine de Türkiye birkaç 
devletle “dengeli” bir şekilde ilişki geliştirmek yerine çok güçlü bir gücün şem-
siyesi altında ve tek bir güçle kendini korumayı tercih etmiştir.

Demokrat parti döneminin en önemli dış politika gelişmelerinden biri, NATO 
üyelik süreci olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD ile kurulan iyi ilişki-
ler çerçevesinde Türkiye, Truman Doktrini (1947) ve Marshall Planı Yardımlarıyla 
bir miktar nefes almıştır. Fakat bu desteklerin kalıcı ve kurumsal bir teminatı 
olmamıştır. Türkiye’nin NATO konusundaki ısrarının bir başka nedeniyse bu ol-
muştur. ABD’nin millî menfaatleriyle çakışmayıp SSCB’nin (daha önce yaptığı 
gibi) saldırgan eylemlerine karşı çıkmadığı müddetçe Türkiye’nin kendini savu-
nacak yeterli askerî kapasitesi bulunmamaktaydı. Bu durumda NATO üyeliği, 
Türkiye’ye, üye ülkeler tarafından resmen müttefiklik statüsü vererek ihtiyaç 
duyulduğunda otomatik olarak SSCB’ye karşı bir kalkan vazifesi görecekti.

Türk-Yunan ilişkileri, Menderes döneminin en önemli gündemleri arasında yer 
almıştır. İkili ilişkilerin tarihine bakıldığında 19. yüzyıl başındaki Yunan isya-
nından beri l930’lu ve 1950’lerdeki yakınlaşmayı dışarıda tutarsak iki ülkenin 
sorunlu bir ilişki yaşadığı söylenebilir. 1950-1955 yılları arasında genel olarak 
ilişkilerdeki (ikinci) dostluk dönemi, 1955 sonrası Kıbrıs’taki gelişmelerden 
ötürü tekrar bozulmuştur. Lozan Antlaşması’na göre İngiltere’nin hâkimiyetine 
bırakılan Kıbrıs, İkinci Dünya Savaşı’na kadar Türkiye tarafından pek ilgilenil-
memiştir. Savaş sonrası İngilizlerin adadan çekilmek istemesiyle Türkiye-Yuna-
nistan arasında ada için nüfuz mücadelesi ortaya çıkmıştır. Sorun her ne kadar 
ilk etapta Türk-Yunan dostluğu çerçevesinde birincil plana alınmamış olsa da 
Türkiye’nin 1955’te soruna resmen taraf olmasıyla artık işin seyri farklı bir yöne 
evrilmiştir. Ayrıca 6-7 Eylül 1955’te yaşanan olaylar, Yunanistan ve Türkiye ara-
sındaki ilişkileri ciddi anlamda gerginleştirmiştir. Her ikisi de NATO üyesi Türki-
ye ve Yunanistan’ın bu konuda daha sert bir yöne evrilmesi beklenirken ABD 
yaşanacak muhtemel gerilimin NATO’ya zarar verebileceği kaygısıyla ağırlığını 
koymuştur. Netice olarak iki ülkenin de menfaatine uygun bir çözüm yoluna 
gidilmiştir. Her ne olursa olsun yaşanan gelişmeler neticesinde daha önceleri 
iki ülke arasında küçük bir sorun olarak görülen Kıbrıs meselesi artık millî bir 
dava hâline dönüşmüştür. 

Türkiye’nin AET ile ortaklık kurma serüveni her ne kadar Yunanistan’a nispet-
le olsa da Menderes dönemiyle başlamıştır. 15 Temmuz 1959’da Yunanistan’ın 
AET’ye üyelik için başvurması ve buradan büyük ekonomik kazanç sağlaya-
bileceğini düşünmesi üzerine Türkiye de bir süreç başlatma kararı vermiştir. 
Türkiye-AET ile 12 Eylül 1963 tarihinde bir anlaşma imzalamış ve 1 Aralık 1964 
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tarihinde de yürürlüğe girmiş bir Ortaklık Anlaşması imzalamıştır. Anlaşmanın 
içeriğine bakıldığında ikili ilişkilerde nihai hedefin Türkiye’nin Topluluğa tam 
üyelik olduğu görülmektedir. 

DP döneminde TDP’de radikal bir sapma yaşanmıştır. Türkiye, dünyanın yeni 
süper gücü ABD’yle, İnönü ile başlayan ikili ilişkilerde geriye dönülmeyecek 
bir sürecin temellerini Demokrat Parti yıllarında güçlendirmiş, 1959’da NATO 
kapsamında kurduğu askerî ittifakla bunu perçinlemiştir. İyi ilişkiler neticesin-
de ekonomiye pompalanan ABD destekli kredi ve desteklerin 1960’lara doğru 
sert bir şekilde azalmasının sonraki yıllarda ekonomiye ciddi tesirleri olmuştur. 
27 Mayıs 1960’a gelindiğinde Menderes hükûmeti askerî darbeyle iktidardan 
alınmış, içeride olduğu kadar dış politikada da Türkiye’nin zayıflayacağı yıllar 
başlamıştır. Böylece bu darbe, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde meşru hükûmete 
karşı yapılmış ilk askerî darbe olarak kayıtlara geçmiştir.

1960-1980 dönemine bakıldığında Türkiye iki askerî darbe ve bir de 1971’de 
askerî muhtırayla yüzleşmiştir. Cumhuriyet’in kuruluşundan 1960’lara kadar 
elde edilen birçok kazanımın, maruz kaldığı darbelerden ötürü heba edildiği 
görülmektedir. İlk darbenin yapıldığı 1960’tan kısa bir süre sonra 1961’de ya-
pılan seçimlerle askerî rejim görünürde ülke yönetimini sivil otoritelere teslim 
etmiş olsa da vesayet rejimi 1990’ların sonuna kadar etkisini sürdürmüştür. 
1960 Askerî Darbesi, Türk siyasi mimarisini dolayısıyla dış politikayı da derin-
den etkileyecek köklü kurumsal değişiklere yol açmıştır. Anayasa Mahkemesi, 
Yüksek Hâkimler Kurulu ve Cumhuriyet Senatosu gibi yeni yapılar, devlet yöne-
tim mekanizmasına dâhil edilmiştir. Darbe sonrası hazırlanan 1961 Anayasası, 
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) adlı bir kurum ihdas etmiştir. Kurul artık siyasetin 
üstünde bir konumda olduğundan dış politikanın en temel kurumlarından biri 
hâline gelmiştir. Kurul, dış politika yapımında hükûmetlerden bile daha etkin 
bir şekilde görev yapmaktadır. Yine darbe sonrasında kurulan Cumhuriyet Se-
natosu her ne kadar aktif olarak dış politika yapım sürecinde olmasa da karar 
alma süreçlerinde Senato’nun etkisi çok belirgin olmuştur. Senato, dış politika 
konusundaki tüm gelişmelerde olup bitenleri çok yakından izlemiş ve gerek 
duyduğunda hükûmeti bilgi vermesi için toplantılara davet etmiştir. 

1961 seçimlerinden sonra Adalet Partisi (AP) ülke yönetimine gelmiştir. Döneme 
damgasını vuran ABD ile ilişkiler artık karmaşık bir hâl almış, her gelen hükûmet 
ikili anlaşma imzalamıştır. Özellikle NATO üyeliğinin kabulünden 1965’e kadar 
yapılan ikili anlaşmaların sayısı 91’dir. Anlaşma sayısının bu kadar fazla olması, 
Türk Dışişleri Bakanlığı’nın bile takip etmesini zorlaştırmıştır. AP, anlaşmalarda-
ki karmaşık durumu çözmek için ülke içindeki yoğun muhalefeti de kullanarak 
yapılan tüm anlaşmaları tek bir anlaşma altında toplamak istediklerini Amerikalı 
muhataplarına iletmiştir. Bu gelişmelere rağmen ABD ile ilişkilerde gerginlikler 
çok fazla olmuş ve bunların sonraki dönem dış politika yapımına önemli tesirleri 
olmuştur. Bunlardan ilki, 1962 Füze Bunalımı’yla gün yüzüne çıkmıştır. Ekim Fü-
zeleri Bunalımı olarak da bilinen olayın başlangıcı, ABD’nin Türkiye’ye, SSCB’nin 
de Küba’ya Jüpiter benzeri orta menzilli nükleer başlıklı füzeler yerleştirmesiyle 
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gerçekleşmiştir. İlk defa bu mücadeleyle iki süper güç karşı karşıya gelmiştir. Ne-
ticede ABD ile SSCB anlaşmış, Küba’ya füze yerleştirilmemesi karşılığında İzmir 
Çiğli üssündeki Jüpiter füzeleri kaldırılmıştır. ABD’nin bu kararı alırken Türkiye ile 
istişare etmemesi ve Türkiye’ye Sovyet tehdidine karşı bir güvence vermemesi, 
Türk karar alıcılarını bazı endişelere sevk etmiştir. Bu olay ile Türk karar alıcıları 
tek yanlı politika izlemenin ve ülkenin güvenliğini ABD’ye bırakmanın ne kadar 
yanlış bir siyaset olduğunu fark etmişlerdir. İlaveten 1964 Johnson Mektubu krizi 
bunun teyit edilmesini sağlamıştır. Türkiye her iki olayda da kendi güvenliğinin 
muhatapları nezdinde pazarlık konusu olduğunu net bir şekilde görmüştü. Artık 
Türkiye, çok yönlü dış politika izlenmesi gerektiği gerekçesiyle diğer bölgelerle 
yakın ilişkiler kurmanın yollarını aramaya başlamış ve ABD “güvenilmeyen mütte-
fik” olarak adlandırılmıştır (Robins, 2003b, ss. 128-136). 

Normalde ulusal bir mesele olan Kıbrıs meselesinin Johnson Mektubu’yla bir-
likte karar alıcılar nezdindeki etkisi, meselenin farklı boyutlarını dikkate almaya 
sebebiyet vermiştir. 1964 yılında Kıbrıs’ta olaylar kontrolden çıkıp Meclis, hükû-
mete Kıbrıs’a müdahale izni verince 5 Haziran 1964’te ABD Başkanı Johnson, 
Başbakan İnönü’ye Kıbrıs hakkında kapsamlı bir mektup göndermiş ve mek-
tupta Türkiye’ye sert ve tehdit dolu bir üslup kullanmıştır. Johnson Mektubu 
ve sonraki yıllardaki ambargo kararları, Türk makamlarında ve kamuoyunda 
büyük hoşnutsuzluk yaratmış ve sert tepkilere yol açmıştır. Üstelik Amerikan 
karşıtı bir tutumun oluşmasına sebep olmuştur. Mektup, Türk-Amerikan ilişkile-
rinde ve dış politikada yeni bir dönemi başlatan belge olması açısından önemli 
görülmektedir. Türkiye bu olaylardan sonra dış politikada alternatif veya çok 
odaklılık arayışlarına girmiştir. Bunlar SSCB, Orta Doğu (Müslüman) ve Bağlan-
tısız ülkeleriyle izlediği siyasette kendini net bir şekilde göstermiştir. Böylelikle 
“göreli özerklik” dönemi olarak adlandırılan dönem başlamıştır. Yine de Türkiye 
bu olaydan sonra geliştirdiği alternatif ilişkilerde NATO ve ABD ile ilişkilerini 
sekteye uğratacak herhangi bir tutum içerisine girmemiştir. Soğuk Savaş orta-
mındaki gevşemenin da verdiği rahatlıkla Türk-SSCB ilişkilerinde bir yumuşama 
söz konusu olmuştur. Türkiye, ABD ile ilişkilerini bozmayacak şekilde kalkınma 
maksatlı alternatif ilişki içerisine girmiştir. Üstelik Kruşçev yönetimindeki SSC-
B’nin de Türkiye ile NATO üyesi olduğu hâlde iyi ilişkiler kuracağının teminatını 
vermesi, Türkiye’nin Batı ülkeleriyle arasını bozmadan Moskova ile ilişkilerin 
geliştirilmesini kolaylaştırmıştır. Türkiye bu dönemde Orta Doğu ve Müslüman 
ülkelerle de ilişkilerini geliştirmeye özen göstermiştir. Dış politikada 1965-1971 
yılları arasında ilişkilerde bir yakınlaşma, 1973-1979 yıllarında da sıcak bir dö-
nem yaşanmıştır. 1958’deki BM’deki Cezayir’in Bağımsızlık oylamasında çekim-
ser kalan Türkiye, 1964’teki oylamalarda Cezayir’i açıktan desteklemiş ve ilk 
tanıyan ülkelerden biri olmuştur. Yine 1967 Arap-İsrail Savaşı’nda Araplardan 
yana tavır almıştır.2 1969’a gelindiğindeyse Türkiye, İslam Konferansı Örgütü’ne 

2  İlginç bir şekilde 1958’de BM’deki oylamadan çekimser kalan Türkiye, el altından bu ülkeye 
hurda malzeme adı altında silah yardımı yaptığı Türk makamlarınca (Demirel) 42 yıl sonra açıklan-
mıştır. Bu durum Batı’yla ilişkileri geliştirmek adına dönemin dış politika anlayışına dair önemli bir 
göstergedir (hurriyet.com.tr., 28 Ocak 1999). 
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(bugünkü İslam İşbirliği Teşkilatı) katılmış, burayı Kıbrıs ve Balkanlar’daki Türk-
lerin gördüğü kötü muamele konusunda destek talep ettiği aktif bir platform 
olarak kullanmıştır. 

1960’ların sonlarına doğru dış politikada işler epey rayına girmişken 12 Mart 
1971’e gelindiğinde askeriye, sivillerin ülkeyi yönetemediklerini düşünerek (şid-
det olayları, sosyal ve ekonomik vb. sorunlardan dolayı) verdikleri muhtırayla 
tekrar yönetime müdahil olmuştur. Birçok alan gibi dış politika da bundan etki-
lenmiş ve ilk etki, sivil hükûmette hissedilmiştir. Demirel, Genel Kurmay Başkanı 
ve üç kuvvet komutanı tarafından verilen muhtıraya “Bu muhtıra bana karşı 
verilmiştir” diyerek görevinden istifa etmiştir. Ülke 1971’den 1973 yılına kadar 
birçok hükûmet değiştirmiştir. 

Dış siyaset açısından bakıldığında 1970’lerin ilk yarısına Kıbrıs, ikinci yarısına Ege 
sorunu damgasını vurmuştur. 1960’larda başlayan çok boyutlu dış politika anlayı-
şı, 1973 sonrasında da devam etmiştir. Bu dönemin en belirgin özelliği, koalisyon 
hükûmetlerinin varlığı olmuştur. 1970’lerde Türkiye ilk defa koalisyon hükûmet-
leriyle tanışmış bu da dış politikada çok başlılığa ve hükûmet ortakları arasında 
önceliklerde farklılığa neden olmuştur. Kıbrıs meselesi bu duruma istisna teşkil 
etmiştir. Bu sebeple dönemin en önemli ve tutarlı dış politika hadisesi Kıbrıs Barış 
Harekâtı (KBH) olmuştur. BM Güvenlik Konseyi’nin 353 Nolu Kararı gereği 22 Tem-
muz 1974’te Ada’da ateşkes ilan edilmiş ve bundan sonraki Kıbrıs çözüm süreci 
diplomasi yoluyla sürdürülmüştür. Türkiye için stratejik bir konumda olan Kıbrıs, 
uzun yıllar dış politikanın değişmez gündem maddeleri arasında yer alırken Türki-
ye’nin AB sürecinde karşısına çıkan en önemli sorunlardan biri olmuştur. AB üyesi 
olmasıyla Kıbrıs sorununun çözümü konusundaki isteksizliği artan Yunanistan ile 
ilişkilerde 1975-1980 yılları, Ege sorununun dış politika gündemine damgasını vur-
duğu zamanı temsil etmiştir. Karasuları, kıta sahanlığı, hava sahası, ege adalarının 
silahlandırılması gibi konular yüzünden ikili ilişkiler “tehdit” ve “güvenlik” üzerine 
inşa edilmeye başlanmıştır. Türkiye 1980 askeri darbesine böylesi bir dış politika 
gündemiyle girmiştir, asker tekrar sivillerin ülkeyi yönetemediklerini düşünerek 
yönetime el koymuştur. Bu yıllar Türkiye için dış politikada olduğu kadar kalkın-
ma, demokrasi ve insan hakları açısından da tam anlamıyla kayıp yıllar olarak 
görülmüştür. Türkiye’nin muadili ülkelere bakıldığında söz konusu yıllarda bu ko-
nularda bilhassa kalkınma açısından çok büyük mesafe aldıkları görüldüğünde 
bu durumun önemi daha da belirginleşmektedir. Ayrıca dış politikada güçlü olma-
nın yolu, iç siyasette güçlü olmaktan geçtiği için Türkiye’nin dış politika karnesi iyi 
gelmemiştir. Netice olarak meşru bir zemine dayanmayan ve ülke yönetimini ele 
geçiren askerî hükûmetler (veya vesayet rejimleri) dış politika yapımında sivil bir 
hükûmetin elde ettiği kazanımları gösterememiştir.

1980’den 2000’lere Dış Politika

Dış politikaya bakıldığında 1980-1993 yıllarında Türkiye’nin politikalarının oluş-
masında uluslararası sistem dışında birtakım temel olaylar diğerlerine göre 
gündem belirlemede daha baskın olmuştur. 24 Ocak Kararları, 12 Eylül Askerî 
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Darbesi ve dış politikada Özal faktörü, Kürt meselesinin uluslararasılaşması, 
SSCB’nin çöküşü, ABD, Avrupa ve İslam dünyası ile ilişkiler ve Yeni Dünya Düze-
ni, dönemin dış politikasında etkili olmuştur. Özal, 1983-19933 arasında görev 
yaptıktan sonra da Türk siyasal hayatına damgasını vurmuş “sıra dışı bir lider” 
olarak kayıtlara geçmiştir.

43. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti, Süleyman Demirel tarafından kurulduktan 
sonra 1979 yılında Başbakanlık Müsteşarlığı’na Turgut Özal tam yetkiyle getiril-
miş, ülke ekonomisi ona emanet edilmiştir. Yeni bir ekonomik istikrar programı 
hazırlayan Özal, 24 Ocak 1980 tarihinde ekonomide yapısal dönüşümleri içeren 
ve Türk ekonomisinde milat sayılan bir program hazırlamıştır. Dış politika açı-
sından bakıldığında bu yaklaşım, TDP’de artık ekonominin de çok önemli bir 
gündem maddesi hâline gelmesine sebep olmuştur. Türkiye 1980’lere kadar 
geldiğinde birçok açıdan istikrarsızlığın hâkim olduğu bir dönem geçirmiştir. 
Sonrası için uzun yıllar her türlü politikayı etkilemiş darbe, 5. Demirel Hükû-
meti’ne karşı (12 Kasım 1979-12 Eylül 1980) yapılmıştır. Darbe sonrası dönemde 
dış politika yapımında Kenan Evren’in başkanlığını yaptığı Millî Güvenlik Kurulu 
(MGK) aktif ve belirleyici bir rol üstlenmiştir. 

1983 seçimleri neticesinde Turgut Özal başbakanlık koltuğuna oturmuştur. Esa-
sında Özal’ın bu dönemde seçilmiş olmasını Türkiye’nin uluslararası ekonomiye 
entegre olmakta kararlı olduğunun işareti olarak okumak gerekir. Özal, Cum-
hurbaşkanlığı süresini de kapsayacak şekilde iktidarda olduğu yıllarda dış poli-
tikanın karar alma süreçlerinde ve bakanlık atamalarında bürokrasiden gelmiş 
olmasına rağmen bürokratik sistemin hantal ve yavaş işleyen mekanizmasına 
bağlı kalmamak ve onu aşmak için çaba göstermiştir. Bu yönüyle Özal zaman 
zaman dış politikada karar alma süreçlerinde yer alan kişilerden bağımsız ha-
reket ederek sıra dışı bir dış politikaya imza atmıştır. Kendisi iç politikada oldu-
ğu gibi dış politikada da hızlı sonuç alma, pasif değil aktif rol üstlenme, pratik 
çözüm yolu bulma gibi yönleriyle temayüz etmiştir. Başbakanlığı döneminde 
dışişleri bürokratları kadar Meclis’in de dış politikadaki etkisinin zayıfladığı gö-
rülmüştür. Muhalefetin ısrarına rağmen Özal, dış politika konularını TBMM’de 
konuşma konusunda isteksiz davranmıştır. Sonuç olarak tek parti dönemi son-
rasında hiçbir başbakan ve cumhurbaşkanı dış politikada Özal kadar aktif olma-
mıştır. Neticede Özal’ın bürokrasi çemberini kırma adına yaptığı adımların hızlı 
karar alma gibi kısa vadeli yararları olmuştur. Fakat orta ve uzun vadede dış 
politikanın kurumsallaşmasını engelleyen bir etkisi olmuştur. 

Dış politika uygulamalarına gelince genel olarak Özal döneminde çok yönlü 
dış politikanın bir gereği olarak Batı’yla ilişkileri geliştirmek kadar Türkiye’nin 
yakın bölgesiyle de güçlü ilişkiler geliştirilmeye çalışılmıştır. Özal, dış politikanın 
merkezine ABD ile ilişkileri koymuş olsa da Kafkaslar’dan Orta Doğu’ya Orta 
Asya’dan Balkanlar’a kadar etkin bir siyaset izlemeye çalışmıştır. 

3  Turgut Özal, 1983-1989 yılları arasında Başbakanlık ve 1989-1993 yılları arasında Cumhurbaşkan-
lığı görevlerinde bulunmuştur.
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ANAP’lı yıllarda ABD ile ilişkilere gelince 1960 ve 1970’lerdeki iç istikrarsızlık 
ve ekonomik sorunlar çerçevesinde yaşanan anlaşmazlıklardan sonra 1980’ler 
ikili ilişkilerin nispeten daha iyi olduğu yıllar olmuştur. Türkiye, ABD ile ilişkile-
rini 1983-1989 arasında Özal’ın başbakanlığı döneminde en güzel yıllarını ya-
şamıştır. Özal’ın ABD’yle ilişkilerdeki yaklaşımının ana motivasyonu, bu ülkeyle 
kurulacak yakın ilişkilerin ABD’nin Türkiye’ye karşı daha yakın ilişki kurmasını 
beraberinde getireceği düşüncesidir. Özal bilhassa ABD’deki Ermeni ve Rum 
lobilerinin Türkiye aleyhine güçlenmesini istememiştir ve ABD’den yardım al-
mak yerine onunla ticaret yapmayı öncelemiştir. Ayrıca Türkiye’nin 24 Ocak ka-
rarlarını kararlı bir şekilde uygulamaya koyarak uluslararası kapitalist sisteme 
eklemlenmesi kadar bölgesel gelişmelerin de (hatta daha çok) etkisi olmuştur. 
ABD-SSCB arasındaki rekabet, dönemin ABD Başkanı Regan döneminde kızı-
şırken SSCB’nin Afganistan’ı işgal ettiği bir bölgede Türkiye’nin müttefik olarak 
bulunmasının önemi artmıştır. Bu yıllarda Türk-Amerikan ilişkilerinde en fazla 
merak edilen hususlardan biri, Türkiye’nin ABD ve diğer Batılı ülkelerin gözün-
de stratejik öneminin azalıp azalmadığı konusu oluşturmuştur. Kısa süre içeri-
sinde 1990’da Irak’ın Kuveyt’i işgali, Türkiye’nin stratejik ortaklıktaki önemini 
yitirmediğini göstermesi açısından önemlidir. ABD’nin gerek Avrasya gerekse 
Orta Doğu’daki etkinliği için Türkiye’nin iş birliğine her zamankinden daha fazla 
ihtiyaç duyulmuştur. 

Diğer taraftan Özal’ın dış politikada mizacını en iyi yansıtan özelliklerinin bir-
çoğu Körfez Savaşı’nda (1990-1991) kendini göstermiştir. 1990’a gelindiğinde 
Irak Kuveyt’i işgal etmiş, Türkiye, Özal’ın talimatıyla savaşın ilanından altı gün 
sonra 8 Ağustos’ta Kerkük-Yumurtalık Petrol Hattı kapatılmış, Irak ile yapılan 
ticaret tamamen durdurulmuştur. Özal bu kararları, 6 Ağustos’ta BM’nin Irak’ı 
zor duruma düşürmek ve geri çekilmesini sağlamak için aldığı ambargo kararı 
neticesinde almıştır. Olayların seyri incelendiğinde, Özal bütün oyunu, ABD’nin 
kazanacağı ve Türkiye dâhil olsa da olmasa da ABD’nin işgal edeceği bir savaş 
senaryosu üzerinden kurgulamıştır. Kartları bu kadar açık ve tehlikeli bir biçim-
de oynamasının en temel sebebi de budur. Türkiye’nin Körfez Savaşı’yla elde 
etmek istediği fırsatların hiçbiri gerçekleşmemiştir. Türkiye bu durumdan hem 
güvenlik hem de ekonomik olarak olumsuz etkilenmiş, ülke ciddi zarar görmüş-
tür. Irak’ta oluşan yönetim zaafı, PKK’nın bölgede kamp kurmasına ve daha da 
güçlenmesine neden olmuştur. Sonrasında PKK meselesi artık uluslararasılaş-
mış bir sorun hâline gelmiş, Türkiye’ye karşı masada elini güçlendirmek isteyen 
(müttefikler dâhil) ülkeler için kullanışlı bir piyon olmuştur. Türkiye bu yıllardan 
sonra terörle mücadelede Batı’nın desteğini alamadığı gibi AT’ye tam üyelik 
için yaptığı başvuruda karşısına sorun olarak çıkarken PKK ile mücadelesinde 
de yalnızlaştırılmıştır.

Dönemin dış politikasında bir başka önemli ülke, SSCB olmuştur. 1980-1983 yıl-
larında Türkiye-SSCB ilişkileri, Sovyetler’in 1979’da Afganistan İşgali ve 1980’de 
Türkiye’deki darbe nedeniyle genel olarak durgun bir vaziyette seyretmiştir. ABD 
ile ilişkiler de bu dönemde iyi olunca SSCB tarafından bu durum olumlu karşı-
lanmamıştır. Üstelik Türkiye’deki darbe yönetimi, ülke içindeki anarşiden SSCB’yi 
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sorumlu tutmuş ve Sovyetler’in Afganistan’ı İşgali nedeniyle Türkiye yoğun bir 
Afgan göçüyle karşı karşıya kalmıştır. Tüm bunlara rağmen ikili ilişkilerde kriz ya-
şanmamıştır. Esasında 1980’ler her iki ülke için de radikal değişikliklerin yaşandığı 
yıllar olmuştur. Bu yıllarda Türkiye, serbest pazar ekonomisine doğru geçiş süreci 
yaşarken SSCB, ekonomik ve siyasi sistemi yeniden yapılandırma (perestroyka) 
ve açıklık (glastnost) politikalarını yürürlüğe koymuştur. Bununla birlikte Mihail 
Gorbaçov’un 1985’te uygulamaya başladığı her iki reform hareketi de Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasına mâni olamamıştır. Bu durum TDP’de bir hareketlenmeye 
de neden olmuştur. SSCB dağıldıktan sonra Türkiye, bağımsızlığını kazanan ül-
kelerle iyi ilişkiler geliştirip daha aktif bir dış politika izlemek için tarihî bir fırsat 
yakaladığını düşünmüştür. Bu durum dönemin Cumhurbaşkanı Özal tarafından 
“21. yüzyılın Tük yüzyılı” olacağı şeklinde açıkça ifade edildiği gibi dönemin Baş-
bakanı Demirel tarafından da “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne” sloganı ile sıkça dile 
getirilmiştir. Türkiye, Soğuk Savaş boyunca -hatta öncesinde de- neredeyse hiç 
ilişki geliştiremediği eski otonom Doğu bloku ülkeleriyle yakınlaşmaya çalışmıştır. 
Nihayetinde Türkiye’nin Sovyet bakiyesi coğrafyaya yoğun ilgi göstererek özellik-
le de Türki Cumhuriyetlerde “ağabey” rolü izlemesi, Rusların yanı sıra Türkiye’yi 
bölgesel bir rakip olarak gören İran’ı da tedirgin etmiştir. 

Özal bu yıllarda sadece ABD ve SSCB ile ilişki geliştirmemiş, dış politikada da 
çok yönlü politikalar izlemiştir. 14 Nisan 1987’de AB’ye tam üyelik başvurusu 
yapması ve İslam dünyasıyla ilişkilerde aktif bir rol almak istemesi bunun en 
önemli göstergelerindendir. Dış politikanın kısır döngüye girmesini engellemek 
adına her iki konuda da aktif siyaset izlemiştir. İlaveten Özal döneminde Balkan 
ülkeleriyle ilişkilerde de yoğun bir hareketlenme yaşanmıştır. Özellikle yukarıda 
Avrupa ile ilişkiler kapsamında zikredilen Yunanistan dışında Türkiye-Bulgaris-
tan ilişkilerine Türk azınlık sorunu damgasını vurmuştur. Aralık 1984’ten itiba-
ren Bulgaristan’daki Türk azınlığa karşı yapılanlar, Türkiye’yi rahatsız edecek 
cinsten olmuştur. Türkiye sorunu uluslararasılaştırarak Avrupa Konseyi, İslam 
Konferansı Örgütü, ABD ve AGİT ile Bulgaristan’ın zorlayıcı politikalarına son 
vermesini istemiştir. Türkiye’nin Bosna Savaşı (1 Mart 1992-14 Aralık 1995) sı-
rasında aktif diplomasi trafiği izleyerek ülkedeki savaşın uluslararası toplumda 
bilhassa BM Güvenlik Konseyi, AGİT, Avrupa Konseyi, UNESCO ve İslam İşbirliği 
Teşkilatı (İİT) gibi kurumlar tarafından duyulmasında önemli rolü olmuştur. 

1993 yılından sonra Türkiye’nin dış politika uygulamasında koalisyon hükûmet-
lerinin yer aldığı yıllar olmuştur. “Koalisyon yılları” olarak bilinen 1993-2002’li 
yıllarda Özal döneminde elde edilen birçok kazanım yok olacaktır. Bu yıllara 
bakıldığında Türkiye dış politikada, Cumhuriyet tarihinin en istikrarsız dönemini 
yaşamıştır. Evvela bu dönemde güvenlik ve terör meselesinin Türkiye’nin dış 
politikasını baskıladığının altını çizmek gerekir. Tıpkı 1960-1970’lerde olduğu 
gibi 1990’lar da koalisyon ve azınlık hükûmetlerinin güçlü dış siyaset uygulaya-
mamasından ötürü birçok akademisyen tarafından “kayıp yıllar” olarak görül-
mesine sebep olmuştur (Zengin, 2010, ss. 74-75). Sadece 1993-1999 yılları ara-
sında 8 koalisyon hükûmeti kurulurken 9 ayrı dışişleri bakanı göreve gelmiştir. 
Dış politika yapan siyaset kurumları böylesi zayıf bir hâldeyken güç boşluğunu 
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dolduracak ülke içinden başka aktörler duruma ivedilikle vaziyet etmiştir. Böyle 
bir dönemde “devletin sürekliliğini” temsil eden Genel Kurmay Başkanlığı’nın 
dış politika yapımında etkisi artmış belki de “hassasiyetleri” en fazla dikkate 
alınan aktör konumuna gelmiştir.

Küresel güçlerle ilişkilere bakıldığında, Türkiye-ABD ilişkilerinin dış politikada 
en yoğun gündemler arasında yer aldığı göze çarpmaktadır. Büyük oranda 
1980’lerde başlayan yakın ilişkiler devam etmiştir. İkili ilişkilerde NATO’nun ko-
numu bu yıllarda ilişkilerin seyrini belirlemede önemli olmuştur. 1989 yılında 
Doğu bloku ülkelerindeki sosyalist rejimlerin teker teker yıkılması ve 1991’de 
SSCB’nin dağılmasıyla NATO’nun yeri ve işleviyle ilgili tartışmalar canlanmıştır. 
Misyonunu tamamladığı için sonlandırılmasını savunanlar kadar yeni dönemde-
ki güvenlik sorunlarına karşı yeni alan dışı operasyon (out of area operations) 
görevlerinin beklediğini önerenler de olmuştur. Nihayetinde NATO, eski Var-
şova Paktı ülkelerinden Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Arnavutluk 
gibi ülkeleri de bünyesine alarak ve 5. Madde’deki en temel misyonu dışında 
yeni işlevler üstlenerek yoluna devam etme kararı almıştır. Geleneksel 5. Mad-
de’yle üyelerini başka ülkelerden kaynaklanabilecek silahlı tecavüzlere karşı 
korumak, NATO’nun en temel vazifesiyken “krizlere müdahale operasyonlarını” 
da SSCB sonrası yeni misyonuna dâhil etmiştir. 

1993-2002 yıllarında Türkiye’nin dış politikasına dair süreç, Rusya Federasyo-
nu’yla ilişkisi bakımından başka bir açıyla okunabilmektedir. SSCB’nin vârisliği 
Rusya’ya verilmiş olsa da artık doğrudan Türkiye’nin kara komşusu olmaması, 
ülkenin rahat nefes almasını sağlamıştır. İlk etapta Batı ülkeleri için önemi bü-
yük oranda jeostratejik konumuna bağlı Türkiye’nin SSCB’nin çöküşüyle tesiri-
nin azalacağı endişesi statükoyu bozma uğruna çabuk giderilmiştir. 1993-1995 
yıllarında Rusya, Orta Asya ve Kafkasya’daki varlığını güçlü biçimde devam etti-
rince Türkiye’nin 1991-1993 yılları arasında bölgeye dair heyecan ve duygusallı-
ğı yerini hayal kırıklıkları ve gerçeklerle yüzleşmeye bırakmıştır. 

Koalisyon yıllarındaki en sıcak gelişmeler, Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanmıştır. 
1987’de tam üyelik başvurusunu yapan Türkiye’ye AB tarafından tam üyelik ye-
rine Gümrük Birliği önerilmiştir. Tıpkı ABD ile ilişkilerinde olduğu gibi SSCB’nin 
dağılmasıyla AB ülkeleri tarafından Türkiye’nin konumu siyasi, ekonomi ve güven-
lik kaygılardan dolayı sorgulanmaya başlanmıştır. İlişkilerde gerginlik oluşturacak 
pek bir şey yaşanmamasına rağmen 1990’lardan 2000’lere kadar süren siyasal 
ve ekonomik istikrarsızlık, PKK ile mücadele, Türkiye-Yunanistan arasındaki so-
runlar ve Kıbrıs gibi temel çatışma alanlarından dolayı AB’nin üyelik hakkındaki 
olumsuz görüşü belirginleşmeye başlamıştır. 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe gi-
ren Gümrük Birliği Anlaşması’yla 1970’te imzalanan Katma Protokol’deki hedef 
gerçekleşirken ilk defa üye olmayan bir ülke, Gümrük Anlaşması’na dâhil olmuş-
tur. AB ile ilişkilerde yaşanan gerilime rağmen özellikle 1996-2000 yıllarında Tür-
kiye’nin özel gayretleriyle diyalog kanalları kısmi olarak yeniden açılmıştır. Özel-
likle de 1999-2002 yılları dış politika uygulamalarına bakıldığında Türkiye’nin AB 
eksenli bir dış politika izlediği görülmektedir. 
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Türkiye’nin Körfez krizi sonrasında Orta Doğu’ya daha fazla angaje olduğu ama 
yanlış hesaptan dolayı zararlı çıktığı bir dönem yaşanmıştır. Körfez Savaşı’nın 
Türkiye’ye maliyetinin yanı sıra başka sorunlarla da karşı karşıya gelinmiştir. 
Aynı şekilde PKK ve su sorunları çerçevesinde Türkiye-Suriye-Irak ilişkileri de 
1990-1995 yılları arasında sıcak gelişmelerin yaşandığı yıllar olmuştur. 1991-
1993 yılları, PKK’nın Türkiye’deki etkinliğinin en yoğun olduğu döneme tekabül 
etmektedir. Özal’ın ardından Demirel’in Cumhurbaşkanı, Çiller’in de Başbakan 
olmasıyla Türkiye, PKK sorununa silahlı çözüm yolunu seçmiş ve bunu “düşük 
yoğunluklu savaş” olarak adlandırmıştır. Türkiye, Suriye’yi de PKK terörüne des-
tek verdiği gerekçesiyle sert bir biçimde eleştirmiştir. Suriye ve Yunanistan dı-
şında PKK terörü de ulusal güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturduğundan 
bu durum “İki Buçuk Savaş Stratejisi” olarak adlandırılmıştır. Zaten dönemin en 
önemli dış politika olayları “güvenlik ve tehdit” algılamasıyla ve askerin tercih 
ve telkinleriyle yönetilmiştir. Bu yaklaşımın da etkisiyle kurum olarak askerin ilk 
defa Türk siyasal hayatında bu kadar etkin olması kolaylaşmıştır. 

Bölgeye yönelik en iddialı çıkış, D-8 (Developing-8) olarak bilinen, gelişmek-
te olan İslam ülkeleri arasındaki iş birliğini arttırmak amacıyla 1996’da kurulan 
örgütün oluşumudur. Türkiye’nin öncülüğünde kurulan bu örgütün gerek Tür-
kiye gerekse İslam dünyasının dünya siyasetindeki konumunda çok ciddi bir 
farklılık oluşturması düşünülmektedir. Günümüz itibarıyla öngörülen iş birlikleri 
yapılmamış olsa da örgütün kurumları işlevlerini yerine getirmektedir. Türk dış 
politikası açısından D-8, alternatif bir dünya düzeni vadetmesi açısından önem-
li bir girişimdir. Türkiye koalisyon yıllarında Orta Doğu’ya yönelik bazı önemli 
gelişmeleri de İsrail’le ilişkilerinde yaşamıştır. Bu yıllarda ABD ile ilişkiler ve 
ABD’nin İsrail ile ilişkileri doğrudan Türk-İsrail ilişkilerinin seyrini belirlemiştir. 
ABD ile ilişkileri geliştirmek isteyen Türkiye uzun yıllardır sorunlu olduğu İsrail 
ile ilişkilerini bu yıllarda canlandırmıştır. Bu durum ABD’nin Soğuk Savaş sonrası 
kurmayı planladığı Yeni Dünya Düzeni için Orta Doğu’daki sağlam müttefiklere 
olan ihtiyacıyla birleşince 1990’lar Türk-İsrail ilişkilerinin altın yılları olmuştur. 
PKK’nın terör eylemleriyle uğraşan Türkiye’nin komşuları Suriye, İran ve Irak 
tarafından desteklenmesi dışında bu ülkelerle yaşadığı sorunlar, ikili ilişkilerini 
oldukça yıpratmıştır. İran’la ilişkilere gelince Devrim yılları sonrasındaki saldır-
gan dilin özellikle İran dini lideri Humeyni’nin ölümü sonrasında Rafsancani’nin 
başa gelmesiyle yumuşadığı görülmektedir. 

Tüm bunlarla birlikte Türkiye’de 2001 yılında tüm siyaset kurumlarını etkileyen 
ekonomik kriz patlak vermiştir. AK Parti’nin doğuşunu hızlandıran bu krizin et-
kilerinden sıyrılması, Türkiye’nin yıllarını almıştır. Krizin dış politikaya yansıması 
da kısa bir süre içerisinde çok net bir şekilde görülmüştür. Bunun dışında koa-
lisyon hükûmetlerinin gerek dünya görüşü gerekse de dış politika öncelikleri, 
önceki dönemden farklılık göstermiştir. Askerin de siyasette artan etkisiyle dış 
politikada Kemalizm yanlısı bir çizgi takip edilmiştir. Ülke içinde 28 Şubat ve 
laiklik krizi olarak kendini gösteren bu yaklaşım, dışarıda Türkiye’yi İslam ülke-
leriyle ilişkilerde mesafeli durmaya sevk etmiştir. 
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Görüldüğü üzere bu yıllarda Türkiye siyasi olarak istikrarsız geçen ve birbiriyle 
uyumlu olmayan birçok koalisyon hükûmetiyle yönetilmiştir. Ek olarak Türki-
ye’nin 2001’de çok ciddi bir ekonomik krizle karşılaşması, dış politikada anlamlı 
başarılara imza atmasına engel olmuştur. İstikrar, Türkiye’nin bu dönemde hem 
iç politika hem de dış politikada her şeyden önce ve acilen ihtiyaç duyduğu tek 
unsur olmuştur. Türkiye dış politika açısından AK Partili yıllara işte bu atmosfer-
de girmiştir. 





BÖLÜM B

AK Parti Döneminde Dış Politikanın 
Genel Görünümü

İktidara geldiği 2002 yılından günümüze yaklaşık 
yirmi yıllık AK Parti yönetimindeki Türkiye’nin te-
mel dış politika konuları ve büyük güçlerle ilişkisi 
ele alınmaktadır.

AK Parti’nin dış politika yaklaşımının belirlenme-
sinde ciddi etkisi olan Davutoğlu’nun dış politika 
anlayışı ve bunun uygulanmasına yönelik etkisi 
değerlendirilmektedir.

Türkiye’nin AK Partili yıllarda dünya siyasetinde 
oynadığı rol ve küresel/bölgesel güçlerle ilişkisi 
değerlendirilmektedir.

Dış politika yapımında Türkiye’nin karşı karşıya 
kaldığı zorlukların ülkenin yürüttüğü siyasete han-
gi ölçüde ve ne şekilde etki ettiği irdelenmektedir.

AK Parti’nin Küresel ve Bölgesel 
Güçlerle İlişkisi

Türk Dış Politikasında 
Karşılaşılan Zorluklar

Dış Politikada “Davutoğlu Etkisi”B2

B1

B3 

B4

AK Parti Dönemi Türkiye'nin Dış Politikası 
ve Karşılaşılan Zorluklar



B1. AK PARTİ DÖNEMİNDE DIŞ  
POLİTİKANIN GENEL GÖRÜNÜMÜ 

AK Parti sonrası Türk dış politikasında önemli değişiklikler yaşanmıştır. Her şey-
den önce 2002 sonrasında siyasi ve ekonomik istikrar gibi ciddi bir sıkıntıyla karşı 
karşıya kalmamış olması, Türkiye’nin daha bağımsız ve ülkenin menfaatlerinin 
daha fazla korunabildiği bir dış politika izlemesini kolaylaştırmıştır. Bu durum ül-
kenin hâlihazırda sahip olduğu politik seçenekler ve enstrümanlar dışında yeni 
arayışlar ile aktör çeşitliliğine yönelmesine zemin hazırlamış ve büyük güçlerle 
ilişkilerde karar alıcıların elini güçlendirmiştir.

Kasım 2002’de AK Parti iktidara geldiğinde iç ve dış siyaseti etkileyecek Türkiye’de çok önemli gündem-
ler bulunmaktaydı. Uluslararası sistemin yapısına bakıldığında AK Parti 11 Eylül Saldırılarının üzerinden 
henüz bir yıl geçmişken iktidara gelmiştir. Dolayısıyla uluslararası sistem kapsamında ele alınan tüm 
meselelerde Türkiye’nin dış politikası henüz yeni kurulmuş bir parti tarafından şekillenmiştir. Bu sebeple 
gerek yurt içinden gerekse yurt dışından birçok kurum/kişi bu süreci yakından takip etmiştir. AK Parti’nin 
dış politika yaptığı dönem, uluslararası sistemin yapısı açısından çok kutuplu bir sistem olarak bilinmek-
tedir. AK Parti açısından bunun en önemli etkisi, 2000’li yıllarda uluslararası sistemin değişen yapısı ve 
Türkiye’nin statükodan hoşnut olmayıp yeni bir düzen arayışına girmiş olmasıdır. Bu dönemde Türki-
ye’nin bugüne kadar yapılan en kapsamlı ve güçlü bir statü arayışı içerisinde olduğunun altını çizmek 
yeterli olacaktır.1 Tartışmasız bu arayışta AK Parti’nin 2002 yılından beri kesintisiz ve tek başına iktidar 
olmasının etkisi vardır. AK Parti, 2002’de iktidara geldikten sonra Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye’nin 
art arda en uzun süre iktidarda kalan tek partisi konumundadır. Bu yönüyle AK Parti hükûmetlerinin dış 
politikasını incelemek birçok açıdan önemli olacaktır. Siyasi istikrarı işaret eden bu durumun TDP’nin 
yönelimleri açısından da hatırı sayılır etkisi olacağı göz önünde tutulması gereken bir durumdur. 

AK Partili yılların bu dönemdeki en belirgin etkisi, 1990’lı yıllar boyunca ülkede yaşanan siyasal istikrar-
sızlıklar ve iç kaynaklı ekonomik krizlerin tarihe karışmış olmasıdır. Bunun dışında AK Parti döneminde 
gerek ekonomi gerekse siyasi istikrardan ötürü dış politikada ciddi atılımlar yapılmıştır. Buna karşın TDP 
yönelimleri ve dış politikanın ideolojik motivasyonları açısından ciddi bir sapma ve kırılma söz konusu 
olmamıştır. AK Parti dönemi dış politikası, Cumhuriyet dönemi boyunca Türkiye’nin izlemiş olduğu en et-
kili dış politika uygulamalarının gerçekleştiği bir döneme denk gelmiştir. İşte bu sebepten ve hâlihazırda 
iktidarda olmasından dolayı AK Parti dış politikası müstakil bir başlık altında incelenmiştir. 

1  Bu bölümde yalnızca AK Parti dönemi için uluslararası sistemin yapısı ve Türkiye’nin konumuna dair bir tartışma yapılacaktır. 
Daha genel bir bakış için önceki bölümlerde ele alınan “Türkiye’nin Dünya Siyasetindeki Konumu” başlıklı tartışmaya bakınız.
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AK Parti yönetimindeki Türkiye’de, arayışın baskın olduğu dış politika uygula-
malarının odağında, ülkenin büyük güçlerle ilişkisi bulunmaktadır. Bu yüzden 
bölümün ağırlık noktasını en fazla ilişki içerisinde olduğu ABD, Rusya, AB, Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika ile ilişkiler oluşturacaktır. Bölgesel rekabette dikkate 
alınması gereken İran ve küresel rekabette kendine alan açması açısından di-
ğer bölgeler ve alternatif güç odaklarıyla ilişkiler de bu yıllar için mercek al-
tına alınan konular arasında yer almıştır. Buraya kadar ele alınan dış politika 
değerlendirmelerinde küresel güçlerle ilişkiler, yapılan analizlerde önemli ve 
belirleyici bir parametre olmuştur. Bu yöntem bütünlük arz etmesi yönünden AK 
Parti dönemi dış politikası için de uygulanacaktır. Zira çalışmada da görüleceği 
üzere AK Parti döneminin dış politika performansının en iyi gözlemlenebildiği 
yer, küresel güçlerle kurmuş olduğu ilişki biçimi olacaktır. 2002’den başlatarak 
günümüze kadar getirdiğimiz bu dönemde Türkiye’nin izlemiş olduğu dış poli-
tika uygulamalarından öne çıkan ve ikili/çoklu ilişkilerin seyrini etkileyenlerden 
bazılarına temas edilecektir. Fakat söz konusu başlıklara geçmeden önce yirmi 
yıla yaklaşan bir süre boyunca AK Parti dış politikasının yönelimini belirlemesi 
açısından Ahmet Davutoğlu’nun önemli etkisi bulunmaktadır. Bu dönemi değer-
lendiren yerli yabancı hemen hemen herkesin üzerinde ittifak ettiği bu ayrıntı 
önemli görüldüğünden Davutoğlu’nun dış politikaya etkisine yönelik müstakil 
bir başlık açılmıştır.



B2. DIŞ POLİTİKADA  
“DAVUTOĞLU ETKİSİ”

Davutoğlu, bulunduğu konum ve görevde olduğu dönem açısından TDP'nin hem 
mimarlığını hem mühendisliğini yapmıştır. Sahip olduğu düşünce dünyası ile Tür-
kiye’nin ihtiyaçları ve gerçekleri arasında bir sentez yakalamak zorunda olsa da 
Davutoğlu, dış politikada daha çok idealist bir yol izlemiştir. 

Davutoğlu, başka hiçbir alanda kimsenin damgasını vuramadığı bir şekilde AK Parti hükûmetleri dış 
politikasına damgasını vurmuştur. Şüphesiz dış politikanın arkasındaki isim, konumu gereği ve asıl uy-
gulayıcısı olarak önce Başbakan sonra (ve şimdi) da Cumhurbaşkanı olarak görev yapan isim R. Tayyip 
Erdoğan’dır. Erdoğan, Davutoğlu’nun dış politikada etkin olduğu yıllarda daha çok Ergenekon Davaları, 
Kürt meselesi (çözüm süreci), 2010 Anayasa Referandumu vb. meselelerin yoğun olduğu iç politikaya 
yoğunlaşmıştır. Ayrıca AK Parti hükûmetlerinde Başbakanlık yapmış Abdullah Gül ve Binali Yıldırım’ın da 
dış politika yapımında sınırlı da etkisi olmuştur. 

Gül’ün 2002 sonrasında Başbakan olarak hükûmet kurmasıyla Davutoğlu, Başbakanlık Başdanışmanı 
olarak göreve başlamıştır. 2009’da Dışişleri Bakanı olarak atanana (2009-2014) kadar Davutoğlu’nun 
dış politika yöneliminde ciddi etkisi olduğu görülmüştür. Hatta muhalefet kendisini “gölge dışişleri baka-
nı” olarak tanımlamıştır. Davutoğlu’nun teamüllerin aksine bu yıllarda Türkiye’nin dış politikasını ilgilen-
diren birçok noktada bakanlardan daha etkin olduğu bir dönem yaşanmıştır. 2014-2016 yılları arasında 
AK Parti Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevini yürüten Davutoğlu’nun bu yıllarda dış politikaya ilgilisi 
yoğun bir şekilde devam etmiştir. Bu açıdan bakıldığında 2002-2016 yılları arasında Davutoğlu gerek 
Danışman ve Dışişleri Bakanı gerekse de Başbakan olarak Türk dış politikasının hem mimarlığını hem 
mühendisliğini yapmıştır. 

Davutoğlu’nun teorik çerçevesini çizdiği ve aynı zamanda uygulamaya koyduğu “stratejik derinlik” 
anlayışı, AK Parti’nin dış politika vizyonunu büyük ölçüde etkilemiştir. Bu dönemde Davutoğlu daha 
önce hazırlamış olduğu Stratejik Derinlik adlı kitabın âdeta bir uygulamasını test etmiştir. Bu durum 
Davutoğlu tarafından da ifade edilmiştir (Sözen, 2010). Kendisiyle 15 Nisan 2004’te yapılan bir mü-
lakatta, teorisyen kimliği ile siyasetçi konumunu şöyle tarif etmiştir: “Ben, geçen seneye kadar daha 
çok soyut düşünceyle ilgilenen, teorik çalışmalar içinde bulunmuş bir akademisyen olarak pratik ha-
yata girdiğimde, bu durumun benim için ciddi bir meydan okuma ve yeni bir macera olacağını dü-
şünüyordum. Bunda yanılmadım da. Ancak umduğumdan çok daha uyumlu bir ortam buldum; yani 
geliştirmeye çalıştığım ve Stratejik Derinlik’te anlattığım çerçeve ile Türkiye’nin pratik ihtiyaçları ara-
sında ciddi bir çelişki görmedim” (Davutoğlu, 2011, s. 133). Davutoğlu ayrıca Türkiye’nin sahip oldu-



GELECEĞİN TÜRKİYESİNDE DIŞ POLİTİKA

51

Davutoğlu’nun teorik 
çerçevesini çizdiği 
ve aynı zamanda 
uygulamaya koyduğu 
“stratejik derinlik” 
anlayışı, AK Parti’nin 
dış politika vizyonunu 
büyük ölçüde 
etkilemiştir.

ğu tarihî ve coğrafi derinliğe karşın dış politika yapımında dinamik stratejik 
analiz ve yönlendirme eksikleri olduğunu belirtmiştir. Söz konusu eksiklikler 
tamamlandığında ona göre Türkiye gerekli atılımları yapabilecektir (Davutoğ-
lu, 2004, s. 47, 51). 

Dönemi boyunca bazı dış politika ilkeleri gündeme geldi ki bunların ekseriyeti 
dünyadaki birçok ülkenin dış politikasında ve literatüründe zaten bilinen ancak 
TDP için “yeni” sayılabilecek unsurlardı. Yeni dış politika; merkez ülke, çok bo-
yutlu ve çok kulvarlı ilişkiler, özgürlük-güvenlik dengesi, komşularla sıfır sorun, 
ritmik diplomasi gibi ilkelere dayanmaktadır. Elinizdeki raporda bunlar ve daha 
fazlasının tartışıldığı ilkeler arasından özellikle “sıfır sorun” ve “merkez ülke” en 
fazla bilinen ve iddialı ilkeleri hâline gelmiştir. Sonrasında eleştirilerin de burası 
üzerinden geldiği görülmüştür. 

2000 öncesinde neredeyse tüm komşularıyla çok sayıda probleme sahip Türki-
ye’nin, Yunanistan’la Kıbrıs ve kıta sahanlığı, Suriye ile sınır (Hatay) ve su sorunu, 
Bulgaristan’la soydaşlara yapılan kötü muameleler, Ermenistan’la 1915 Olayları, 
İran’la rejim, Irak’la PKK’nın kampları gibi sorunları bulunmaktaydı. Böyle bir 
ortamda sıfır sorunu konuşmak, bölgesel güç olmak isteyen Türkiye için önemli 
bir atılım olarak değerlendirilmiştir. Davutoğlu bu durumu şu şekilde ifade eder: 
“Etrafımız tümüyle düşmanlarla çevrili psikolojisinde olduğunuz zaman açılım 
yapmaktan çok defansif bir refleks gösteriyorsunuz. Komşu ülkelerle sıfır prob-
lem noktasına geldiğimiz zaman dış politika yapım anlamında olağanüstü bir 
manevra alanı kazanacağız” (Zengin, 2010, s. 88). Esasında AK Parti öncesinde 
de dile getirilen bu ilke, 30 Haziran 1997-11 Temmuz 2002 yıllarında Dışişleri 
Bakanlığı yapan İsmail Cem’in inisiyatifiyle başlatılmıştır. Cem’in büyük oranda 
sınırlı (Yunanistan ile) ve münferit girişimleri ancak 2002 sonrasında yeni bir 
kavramsallaştırmayla bir dış politika ilkesi hâline gelmiştir (Güder ve Mercan, 
2012, s. 64; Uzgel, 2009, s. 72). Davutoğlu’nun idealizme kaydığı yönündeki 
tartışmalar büyük oranda “komşularla sıfır sorun” bağlamında tartışılmış ve uy-
gulanabilirliği konusunda ciddi soru işaretlerinin oluşmasına sebebiyet vermiş-
tir (Hale, 2010, s. 8; Zengin, 2010, s. 54). 

Davutoğlu ile özdeşleşen bir diğer ilke, “merkez ülke” olmuştur. Bu ilke “yeni 
bir üslup” olarak model ülke tartışmasıyla birlikte anlamlı olacaktır. SSCB’nin 
yıkılışı sonrasında Türkiye için belirli dönemlerde “model ülke” ve “köprü 
ülke” tanımlaması yapılmıştır. Türkiye ise kendine dış politika hedefi olarak 
Orta Doğu’da merkez ülke olmayı belirlemiştir. Çünkü Türkiye ilk etapta 
olumlu gözükse de kendisi için sınırları belirlenmiş, geciken ve pasif bir rol-
den rahatsız olmuştur. Esasında merkez ülke tanımlaması, köprü ve model 
ülke tanımlarının reddidir (Zengin, 2010, s. 91). Onun tanımlamasına göre 
Türkiye, “merkez ülke” tanımlamasına en uygun örnektir. Ayrıca “…Türkiye 
coğrafi olarak birçok bölgenin, Asya ve Afrika gibi kıtaların, merkezinde ol-
ması sebebiyle güçlü bir coğrafi ve tarihî devamlılığa sahip merkez bir ül-
kedir. Coğrafi devamlılık, farklı bölgelerle ilişkisi olmasıyla; tarihi devamlılık 
ise etrafındaki birçok topluluk ve ulusla kültürel bağı olmasıyla ilgilidir. Bu, 
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merkez ülke olmak için bir gerekliliktir. Bölgemizde, kritik tarihî dönemlere 
sahip Afrika ve Arap ülkesi olan Mısır gibi başka merkez ülkeler de vardır. 
Tüm detayları belirtmeye gerek yok; fakat bu coğrafi ve tarihî devamlılık, bizi 
riskleri en aza indirmek ve imkânları azami düzeye çıkarmak için çeşitli yollar 
bulmaya zorlamaktadır” der (Davutoğlu, 2011, s. 275 akt. Güder ve Mercan, 
2012, s. 66).

Gerek sıfır sorun gerekse merkez ülke ve gerekse de yukarıda ifade edilen di-
ğer dış politika ilkelerinin ardında Davutoğlu’nun sahip olduğu dış politika dokt-
rini veya siyasi ufku yatmaktadır. Her ne kadar sahip olduğu düşünce dünyası 
ile Türkiye’nin ihtiyaçları ve gerçekleri arasında bir sentez yakalamak zorunda 
olsa da Davutoğlu’nun daha çok idealist bir yöne doğru kaydığı görülmektedir. 
Tuğtan gibi kimi yazarların bunu ütopyacı bakış olarak adlandırdığı da görül-
müştür. Konuşmalarında bilhassa “medeniyet”, “ihya”, “inşa”, “restorasyon” 
gibi kavramları sıkça kullanmış olması bunun bir tezahürü olarak görünmekte-
dir. Ayrıca medeniyet aidiyeti ve bireyin bu aidiyetin farkında olması (medeniyet 
ben-idraki), Davutoğlu’nun dış politika anlayışının epistemolojik zeminini oluş-
turur (Tuğtan, 2016, s. 14; Ulutaş, 25 Ağustos 2014). Türkiye bu dönemde me-
deniyet temelli dış politika anlayışı takip etmiş, ulus devlet anlayışının sınırlarını 
zorlayarak kendi kimliğini ve siyasi kültürünü dâhil edebileceği bir dış politika 
yönelimi arzu etmiştir (Davutoğlu, 2004, ss. 92-93).

Bununla birlikte izlediği dış politikaya yönelik yapılan eleştirilerin kahir ek-
seriyetinin 2011 Arap Ayaklanmalarından sonra gelmesi, değerlendirmeler 
konusunda daha ihtiyatlı davranmayı zorunlu kılmaktadır. Türkiye, Davutoğ-
lu’nun bakan olduğu yıllara tesadüf eden bu ayaklanmalarda daha ilk günden 
itibaren halktan yana destek verdi. Halkın öncü olduğu bu talepleri, bölgede-
ki halkların diktatörlüklere isyanı, kendi yöneticilerini seçme iradesi, özgürlük 
ve refah arayışı olarak değerlendirmiştir. Bu durum Mısır’da Mübarek, 
Suriye’de Esad yönetimlerine sert tepkisinde kendini göstermiştir. Netice 
itibarıyla bölgedeki gelişmeler istenen minvalde ilerlememiş ve Suriye, Libya 
krizleri gibi bölgesel felaketle sonuçlanmıştır. Türkiye’nin bölgedeki birçok 
rejimle ilişkisi bozulmuştur. Söz konusu ilişkilerin bozulması üzerine Davu-
toğlu’na yönelik yıpratıcı bir kampanya yürütülmeye başlanmıştır. Tartışmasız 
Davutoğlu’nun dış politika yaklaşımı bir dönemi temsil ediyordu. Dönemin 
ruhunu, küresel gelişmelerden ve şartlardan bağımsız düşünmek sağlıklı 
sonuçlar vermeyecektir. Uzunca yıllar dönemin dış politikası Millî Güvenlik 
Kurulu, Bakanlar Kurulu, dış ilişkiler sorumluları ve Meclis’e rağmen tek bir 
kişi (yanlış uygulamaları varsa bile) üzerinden değerlendirmek hatalar için 
“günah keçisi” aramaktan öte bir şey değildir. Gelinen nokta itibarıyla mevcut 
durumun ne kadarının dış politika karar alıcılarından kaynaklandığını, ne ka-
darının bağımsız değişken olan bölgesel ve küresel unsurlardan etkilendiğini 
tespit etmek önemlidir. Bu sebeple raporun bu kısmıyla sonuçları üzerinden 
bir dış politika analizi yapılmamış, Davutoğlu’nun dış politika uygulamalarına 
etkisi analiz edilmiştir. 
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Netice olarak seçenek oluşturmadaki eksiklikler ve uygulamadaki birtakım ha-
talar olmasına rağmen Davutoğlu ile TDP’de bir derinlik ve perspektif geliştiril-
miştir.1 Buna karşın gerek AK Parti gerekse muhalefetin tüm eleştirilerine rağ-
men Davutoğlu sonrasında TDP’de yeni bir vizyon ve perspektif inşa edildiğini 
söylemek zor görünmektedir. Türkiye’nin Davutoğlu sonrası dönemde bölgesel 
ve küresel gelişmelerin de etkisiyle daha agresif ve sert güce dayalı bir dış 
politika izlediği görülmüştür. 

1 Çalışmanın odağının dağılmaması için Davutoğlu döneminin detaylı eleştirisi yapılmamıştır. Fakat 
söz konusu dönemin dış politika görünümünde göze çarpan en önemli husus, birçok açıdan ku-
rumsallaşmanın gerçekleş(e)memiş olmasıdır. Bundaki en önemli neden, Davutoğlu’nun şahsi fi-
kir ve mizacının dış politikada çok baskın bir etkisi oluşturmasıdır. Bu dönemde Dışişleri Bakanlığı 
ve diğer kurumların dış politikadaki etkisi yeterince hissedilememiştir. Örneğin; Davutoğlu, 2010 
Mavi Marmara Krizi’nde olayın gidişatına büyük oranda kendi inisiyatifiyle yön vermiş, ortak akıl 
ve kurumsal yapıyı yeterince kriz yönetimine dâhil etmemiştir/edememiştir. Konuyla ilgili daha 
detaylı değerlendirme sonraki bölümlerde yer alan AK Parti’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika politi-
kalarının tartışıldığı yerde bulunmaktadır.



B3. AK PARTİ’NİN KÜRESEL VE  
BÖLGESEL GÜÇLERLE İLİŞKİSİ

İktidara geldiği günden beri küresel ve bölgesel güçlerle vasatın üstünde bir dış 
politika performansı göstermiştir. Türkiye’nin AK Partili yıllarda siyasi olarak istik-
rarlı bir dönem yaşamış olması bunun en net izahıdır. Ayrıca Türkiye’nin ekonomik 
olarak belli bir düzeye gelmesi ve bunun neticesinde askerî ve diplomatik kapa-
sitesinde olumlu anlamda bir dönüşüm yaşaması da küresel ve bölgesel güçlerle 
ilişkilerin seyrini belirlemiştir.

Dış politika yapım süreci, ülkelerin büyüklüklerinden bağımsız değildir. Ülkeler, dış politika adımlarını 
atarken nüfusun büyüklüğü, demografik ve toplumsal yapı, coğrafya ve doğal kaynaklar, ekonomik ka-
pasite ve askerî yetenekler, siyasal yapı gibi belli başlı niceliksel ve niteliksel özellikleri dikkate alarak bir 
yol haritası çıkarırlar. Bu aynı zamanda dış politika yapan aktörler/devletler arasındaki ilişkiyi de belirler. 
Dolayısıyla dış politika yapım sürecinde öncelikle dikkat edilen hususların başında muhatabınızın küçük, 
orta ve büyük güç olup olmadığının saptanması gelmektedir. Her ülkenin başarısı ya da başarısızlığı bir 
ölçüde bu ülkelerle girmiş oldukları ilişkiden özellikle küresel ve bölgesel güçlerle ilişkileri üzerinden 
okunabilmektedir. Bu bölüm bu amaca yönelik Türkiye’de AK Parti’nin iktidarda olduğu yıllarda küresel 
ve bölgesel güçlerle ilişkisini ele almaktadır.

Aşağıda daha kapsamlı açıklandığı üzere AK Parti’nin söz konusu güçlerle ilişkilerinde bir düzey deği-
şimi içerisinde olduğu görülmektedir. Türkiye’nin bu ülkelerle ilişkisinde eskisine oranla “daha eşit” ve 
kendi çıkarını “daha fazla önceleyen” bir profil çizdiği tespit edilmektedir. Bu aynı zamanda AK Parti’nin 
sistem arayışının da gözlemlenebildiği önemli bir alandır. Zira söz konusu yapısal arayışın/değişikliğin 
öncelikli muhatabı küresel güçlerdir. AK Parti dönemi için küresel ve bölgesel güçlerle ilişkiler; ABD, 
Rusya, AB, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile (ayrıca İran) ilişkiler üzerinden okunacaktır. Tüm bunlarla bir-
likte siyasi ve kısmen ekonomik istikrarın getirdiği kolaylıklar dışında TDP’nin geçmişten gelen birtakım 
zorluklarla karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Bununla AK Parti iktidarı da yüzleşmek zorunda kalmıştır. 
Bölümün sonunda bu konu da tartışılmıştır.

“Müttefiklik” ile “Kontrollü Tırmandırma” Arasında ABD ile İlişkiler

AK Parti’nin dış politika yönelimlerinin en iyi görüldüğü ülkelerin başında ABD gelmektedir. Tarihsel 
açıdan bakıldığında aynı zamanda önemli bir NATO üyesi olan Türkiye ve ABD, yarım asırdan fazladır 
demokrasi, özgürlükler, insan hakları ve serbest piyasa ekonomisi gibi konularda iş birliği yapmaktadır. 
Son yıllarda Türk-Amerikan ilişkilerine bakıldığında olayların seyrini belirleyen gündemler; güvenlik, lobi 
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faaliyetleri, ekonomi, Suriye, PYD-PKK sorunu vb. başlıklar altında toplanmak-
tadır. Türkiye ile ABD arasında karşılıklı iş birliklerinin saygı ve menfaate dayalı 
olduğu resmî makamlarca açıklansa da bunun böyle olmadığı malumdur. Ekse-
riyetle Türkiye’nin ABD çıkarları konusunda çok daha hassas olduğu görülürken 
ABD bu konuda yeterince özenli davranmamaktadır. AK Parti dönemi boyunca 
ABD ile ilişkilere dair yapılacak ilk ve en önemli tespit, bu yıllarda iki ülke ara-
sında yoğun bir şekilde krizlerin yaşanmış olmasıdır. Bu durum sadece zaman 
aralığının uzunluğu değil yani AK Parti’nin çok uzun süre iktidarda kalmış ol-
masından değil daha çok talepler ve Türkiye’nin kendi stratejik öncelikleri ve 
güvenliği konusundaki ısrarlarıyla alakalı olmuştur. İkili ilişkilerin doğası daha 
önce açıklandığı üzere öngörülebilir olduğundan taraflar açısından bu krizleri 
yönetmek nispeten kolay olmuştur. Kısacası son yıllarda Türk-Amerikan ilişkile-
rinde krizlerin artmasının altında yatan asıl sebep, çıkar çatışmasıdır. Bu yıllara 
bakıldığında söz konusu çıkar çatışmaları bazı başlıklar üzerinden kolaylıkla 
okunabilmektedir.

11 Eylül 2001’de ABD tarihinde olmadığı kadar büyük bir saldırıyla karşı karşıya 
kalmıştır. Esasında bunun ABD ve dünya ülkeleri açısından farklı anlamları ve 
sonuçları olmuştur. 11 Eylül Saldırılarından hemen sonra ABD ve Türkiye, ideolo-
jik çatışmanın yaşandığı Soğuk Savaş ve iki kutuplu dünya düzenin bittiğini net 
bir şekilde görmüştür. İlişkilerin seyrinin tayini açısından bu önemli bir tespittir. 
Bundan sonra ABD’nin Afganistan ve Irak’ı işgaliyle insan haklarını ve uluslara-
rası hukuku görmezden geldiği dünya siyasetinde yeni bir dönem başlamıştır. 
Ayrıca ABD, SSCB’nin çöküşüyle sınır ve kurallarını tek başına kendisinin belir-
lediği tek kutuplu dünya düzenini kurma çabası içerisine girmiştir. Soğuk Savaş 
sonrası dönemde ABD’nin daha saldırgan ve kendi çıkarları dışında hiçbir şeyi 
önemsemeyen tavrına karşılık Türkiye de blok mantığı dışında hareket etmeye 
başlayarak mühim bir tutum sergilemiştir. Türkiye artık kendi çıkarını doğru-
dan ABD çıkarlarıyla örtüştürme siyasetini terk etmiştir. Bunun en iyi örneği, 
1 Mart 2003 Tezkeresi’nde kendini göstermiştir. Bu tarih her ne kadar iki ülke 
ilişkilerinde gerginlik ve soğukluğu işaret etse de Türk dış politikası açısından 
milat kabul edilebilecek bir tarihtir. 11 Eylül 2001’de ABD saldırıya uğradığın-
da teröre karşı dünyadan çok güçlü bir destek almıştır. Fakat ABD bu desteği 
yanlış algılayıp daha ileri götürmeye niyetlenmiştir. 2003 yılına gelindiğindeyse 
NATO üyesi ülkeler arasında bile ciddi fikir ayrılığının olduğu ve BM Güvenlik 
Konseyi’nin kararının olmadığı bir ortamda ABD’nin Irak’a işgali iyice kesin-
leşmiştir. Hatta savaş için çok kapsamlı hazırlıklar yapmaya başlamıştır. Irak’a 
olası işgali kolaylaştırmak için ABD’nin Türkiye’den talepleri de belirginleşme-
ye başlamıştır. Buna göre Washington’un Türkiye’den liman kullanımı, askerî 
donanım sevkiyatı, sayıları binlere varan askerin Türkiye’de konuşlandırılması 
gibi TBMM’nin iznini gerektiren talepler söz konusu olmuştur. Körfez Savaşı’n-
dan çok büyük zararla çıkan Türkiye bu konuda daha ihtiyatlı hareket ederek 
Irak’ın kuzeyinde bir cephe açılması hususunda Amerikalı yetkililerle sıkı mü-
zakereler yapmaya başlamıştır. Konuyu daha çok ulusal güvenlik bağlamında 
kamuoyuna takdim eden Türkiye’nin ayrıca birtakım ekonomik talepleri olmuş 
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ve görüşmeler tıkanmıştır. Bu esnada Türkiye’nin müttefikliği ABD basınında 
yoğun bir şekilde sorgulanmaya başlamıştır. Netice olarak dönemin hükûmet 
yetkilileri, ABD ile cephe açma konusunda mutabık kaldıklarında TBMM’den 
izin talebinde bulunulmuştur. 1 Mart 2003 tarihinde yapılan gizli oylamada tez-
kerenin geçmemesi hem Türk hükûmeti hem de ABD tarafından beklenmedik 
bir sonuç olmuştur. Çünkü Türk kamuoyu ve üst düzey bazı AK Partili yetkilile-
rin işgale karşı olmasına rağmen tezkerenin Meclis’ten çoğunluk olan AK Parti 
milletvekilleri desteğiyle geçmesi beklenmekteydi. Tezkerenin 264 “olumsuz” 
oya karşı 250 “olumlu” oyla Meclis’ten geçmemesi ABD tarafından büyük bir 
hayal kırıklığı yaratmış ve bu durum ABD’li yetkililerce açıkça ifade edilmiştir. 
Zaten çok kısa bir süre sonra ABD’li askerler, 4 Temmuz 2004’te Irak’ın Süley-
maniye kentinde Türk askerlerinin başına çuval geçirerek bunu hissettirmiş ve 
olay kısa bir müddet sonra düzelse de iki ülke arasında kriz çıkmasına engel 
olunamamıştır. Böylece sonrasındaki gelişmelerde görüş ayrılıklarının zemini 
oluşmuş, ABD özellikle de Kuzey Irak ve terör örgütleri konusunda Türkiye’nin 
endişeleri konusunda duyarsızlaşmaya başlamıştır. Tezkere krizi, Türkiye’nin 
ulusal güvenliği ve bağımsız karar alma salahiyeti açısından çok önemli bir olay 
olarak dış politika tarihine geçmiştir. ABD hükûmeti bu olay ve sonrasında Türk 
müttefiklerinin desteğinin otomatik olarak garanti edilemediğini görmüş olup 
sonrasında Türkiye’ye dair izlediği politikada tezkere vetosunu unutmamıştır. 
Sonuçlarından bağımsız olarak tezkere, ulusal çıkar söz konusu olduğunda 
muhalefetin ve parti üyelerinin karar alma süreçlerine aktif katılımının ne den-
li önemli olduğunu gösteren bir örnek teşkil etmiştir. Esasında bu karar alma 
süreci iyi işletildiğinde, dış politika yapımında iktidara ciddi manevra alanı da 
açmaktadır. Zira Irak Savaşı’nın sonuçlarına bakıldığında Türkiye’nin güvenliği 
ve çıkarları açısından isabetli bir karar verdiği görülmüştür. Bugünden geriye 
bakıldığında ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak işgalinin 
üzerinden 17 yıl geçmiş olmasına rağmen bu ülkede istikrasızlığın hâlâ devam 
etmekte olduğu, çok büyük kayıplar verildiği ve ülkede savaşın izlerinin sürdü-
ğü görülmektedir. Elbette Türk-Amerikan ilişkilerinin tamir edildiği bir dönem 
yaşanmıştır fakat müttefiklik vurgusu yerine 2009’daki Obama’nın Türkiye zi-
yaretiyle “model ortaklık” vurgusu öne çıkmıştır.

ABD ile ilişkilerin seyrini belirleyen gelişmeler dizisinin önemli bir kısmı, 2011 
Arap Ayaklanmaları sonrasında gerçekleşmiştir. Esasında ayaklanmalar önce-
sinde Türk-Amerikan ilişkilerinde zaten çıkarların çatışmaya dönüştüğü bir sü-
reç de başlamıştır. Fakat bu süreç sonrasında iki ülkenin çıkarların da ötesinde 
müttefiklik ilişkilerinin sorgulandığı bir dönem yaşanmıştır. Bir yandan birkaç 
Orta Doğu ülkesine doğrudan sınırı olan ve bölgedeki gelişmelerden doğru-
dan etkilenen Türkiye bulunmakta diğer taraftan bölgede hegemonik bir ilişki 
kurmak isteyen ve bölgedeki gelişmelerden çok az etkilenen başka bir ülke 
bulunmaktadır. Bu sebeple Türkiye ve ABD’nin öncelik ve çıkarlar konusunda 
birçok noktada birbirinden farklı düşündükleri görülmektedir. Bu görüş ayrılık-
ları ve güven bunalımı, Suriye krizi ile doruk noktasına ulaşmıştır. İki müttefik 
ülkenin bu farklı yaklaşımları ve ABD’nin Türkiye’nin hassasiyetleri konusundaki 



GELECEĞİN TÜRKİYESİNDE DIŞ POLİTİKA

57

Türkiye açısından 
en uygun yol, sahip 
olduğu avantajların 
farkında olarak 
çıkarlarını ve ABD ile 
çatışmanın sınırlarını 
iyi tayin ederek hareket 
etmektir.

duyarsız yaklaşımı, Türkiye’nin Rusya ile birçok açından çok daha güçlü bir iş 
birliği yapmasına neden olmuştur. Hatta Türkiye, Suriye’ye yönelik esas faali-
yetlerini büyük oranda Rusya ile planlayarak hayata geçirmeyi tercih etmiştir. 
Türkiye’nin bu yöndeki düşüncesi, Washington’un Türkiye’yi Suriye’de yalnız bı-
raktığı ve yeterince anlamadığı şeklindedir. 2013 yılında Suriye’ye yönelik mü-
dahalede Obama yönetiminin “U” dönüşü yapması bunun ilk işaretidir. Bilhas-
sa Kobani (Ayn-el Arap) olayları esnası ve sonrasında ABD, Türkiye’nin terörist 
gruplar (veya uzantıları) olarak açıkladığı PYD/YPG ile IŞİD’e karşı pragmatik ve 
geçici bir ittifak ilişkisi yürütmüştür, bu örgütlere on binlerce tır silah yardımında 
bulunmuştur. Söz konusu destek, ABD’li yetkililerce açık bir şekilde detaylarıyla 
kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bunun dışında Türk-Amerikan ilişkilerinin daha önce 
olmadığı kadar yoğun bir şekilde test edildiği bir dönemden geçilmektedir. Fe-
tullahçı terör örgütü (FETÖ), Suriye’de ABD’nin IŞİD ile mücadelede PYD/YPG’ye 
verdiği destek, terörle mücadele, Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerinin bozulması, 
Mavi Marmara olayı, İran’la yakınlaşması, Kudüs, yaptırımlar ve ekonomi ala-
nında ABD yönetimi ile yaşanan fikir ayrılıkları vb. konular aslında bunun en 
belirgin örnekleridir. Esasında çatışmaların arkasındaki bir diğer neden, Tür-
kiye’nin kendini özellikle de yakın coğrafyasında ABD ve Batı’nın öne sürdü-
ğü model ülke olarak görmesinin ötesinde bölgesel güç olarak görmesidir ve 
İslam dünyasının liderliğine dair aktif politikalar izlemiş olmasıdır (Davutoğlu, 
2011, s. 275). Son yıllarda Türkiye’nin kendi çıkarını önceleyen bir dış politika ref-
leksi göstermesi, ABD’nin alışık olmadığı bir durum olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Ara ara gerginleşen ilişkilerin zamanla rayına oturacağı da beklenmektedir. 
Üstelik ABD’li yetkililerin yeri geldiğinde Türkiye aleyhine aldıkları kararlarında 
geri adım atma ve yumuşama yönünde bir strateji takip ettiği görülmektedir. 
ABD’nin bu stratejisi son yaşanan ve hâlâ gelişmelerin takip edildiği S-400 Füze 
Krizi’nde kendini net bir şekilde göstermiştir. AK Parti döneminde gerçekleşen 
tüm bu olaylar ve sorunların sıkça konuşuluyor olması, Türkiye açısından olum-
lu bir gelişme olarak not edilmelidir. Bu durum daha önce ifade edildiği üzere 
Türkiye’nin ABD tarafından gelecek baskıya eskisinden daha fazla dayanıklı ol-
masından kaynaklanmaktadır.

ABD ile ilişkilerde bundan sonra da gelgitler olacağı yüksek bir ihtimal olarak 
gözükmekte ve Ankara ve Washington’un birbirleri için “güvenilir müttefik” 
ifadesini gerçek manada kullanması için biraz vakit geçmesi gerekecektir. Do-
layısıyla ikili ilişkilerde daha dikkatli ve özenli bir süreç yaşandığı ve ABD’nin 
özellikle buyurgan ve empoze edici yaklaşımının Türkiye söz konusu olduğunda 
artık eskisi kadar işlemediği görülmektedir. Dünya siyasetinde hâlâ en güçlü 
aktör olarak boy gösteren ABD ile çatışmanın bir bedeli olduğu gerçektir. Bu-
nunla birlikte bölgesinde çok önemli bir ülke konumundaki Türkiye ile birlikte 
hareket etmemenin de ABD ve çıkarları açısından çok ciddi bir maliyeti olacak-
tır. Üstelik bölgenin bir diğer önemli aktörü İran ile ABD arasındaki ilişkilerin 
bozuk olduğu bir dönemde bu çok daha önemli olacaktır. Türkiye açısından 
en uygun yol, sahip olduğu avantajların farkında olarak çıkarlarını ve ABD ile 
çatışmanın sınırlarını iyi tayin ederek hareket etmektir. Söz konusu gerilimi Tür-
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kiye açısından sorunsuz aşmak kolay olmayacaktır. Bu durum yakın gelecekte 
Amerika’nın Hasımları ile Yaptırımla Mücadele Yasası’yla (Countering America’s 
Adversaries Through Sanctions Act-CAATSA) da test edilecektir. Zaten Türki-
ye’nin Rusya’yla yürüttüğü S-400 projesi epeydir CAATSA yaptırımlarıyla özdeş-
leşmiştir. 2017 yılında yürürlüğe giren CAATSA ilk kez 2018 yılında Çin’e karşı 
uygulanmıştır. Türkiye’ye uygulanması muhtemel yaptırımlarının neler içerdiği, 
ne ölçüde uygulanacağı ve uygulanması durumunda ikili ilişkileri ne kadar et-
kileyeceği önümüzdeki dönemde merak edilen konular arasında yer alacaktır. 
Söz konusu yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağına bakmaksızın Türki-
ye’ye karşı bir koz olarak kullanılacağı da tahmin edilmektedir. 

Görüldüğü üzere AK Parti döneminde Türk-Amerikan ilişkilerinde mühim geliş-
meler yaşanmıştır. Bilhassa 1 Mart Tezkeresi, S-400 Füze Krizleri, Türkiye’nin 
egemenliği ve kendi çıkarları doğrultusunda bağımsız karar alma salahiyeti açı-
sından önemli olaylar arasında yer almıştır. Washington yönetiminin Türkiye’nin 
izlediği bağımsız dış politika uygulamalarına karşı zaman zaman sembolik dü-
zeyde de olsa “yaptırım” kartını kullanmaya devam edeceği gözükmektedir. 
Türkiye’nin muhtemel yaptırım senaryolarına ve krizlere karşı önceden hazır-
lanmış yol haritalarıyla ve uzun soluklu politikalarıyla mukabele etmesi süreci 
az hasarla atlamasına yardımcı olacaktır. İkili ilişkilerin asimetrik doğası gereği 
Türkiye’nin söz konusu eylem planları ve alternatiflerin yaratılmasında tek ba-
şına ABD ile karşı karşıya gelmesi mümkün olmayabilir. İşte bunun için yanı 
başındaki bir başka bir ülkeyle, Rusya ile ittifak kurmak kendisi için seçenekler 
oluşturmaya hizmet edecektir.

Tarihî Düşman ya da Alternatif Bir Dengeleyici Olarak  
Rusya ile İlişkiler

1990’ların başında dağılan SSCB’nin en büyük vârisi konumundaki Rusya’nın 
2000’lere bile gelmeden yine küresel bir güç olduğu fark edilmeye başlanmış-
tır. Rusya’nın yeniden yükselen gücüyle AK Parti’nin iktidara gelişi arasında çok 
büyük bir zaman farkı bulunmamaktadır. Özellikle 2000 sonrasında Türkiye ve 
Rusya geçmişten gelen ön yargıları ve tarihî husumetleri bir yana bırakarak her 
iki taraf için de neyin kazançlı olacağının yollarını aramaya başlamışlardır. AK 
Parti hükûmetleri döneminde Türkiye-Rusya ilişkilerinin ana motivasyonu, Tablo 
2’de görüldüğü üzere ekonomik ilişkiler üzerinden ilerlemiştir. Artık geçmişe 
oranla karşılıklı olarak ekonomik bağımlılık ciddi bir şekilde bu dönemde art-
mıştır. Günümüzde tarafların geçmişteki ilişkilerinden temayüz ettiği en temel 
husus da yaşanan ekonomik süreçler ve ticari hacmin işgal ettiği yer olmuş-
tur. 2002 yılından bu yana söz konusu ekonomik ilişkilerdeki iyileşmenin diğer 
alanlara da yansımasıyla tarafların ikili münasebetlerinde gözle görülür bir iyi-
leşme kaydedilmiştir. İlişkilerin geliştirilmesi hususunda Türk makamları kadar 
Rus karar alıcıların da istekli olduğu ve bu yönde somut adımlar attığının da altı 
çizilmesi gerekmektedir.
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Tablo 2. Türkiye-Rusya Dış Ticaret Değerleri (milyon $)

Yıllar İhracat İthalat Denge

2000 643.903 3.886.583 -3.242.680

2005 2.377.050 12.905.620 -10.528.570

2010 4.628.153 21.600.641 -16.972.488

2015 3.588.657 20.401.756 -16.813.099

2019/5 1.466.986 9.005.067 -7.538.081

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) elde edilen verilerden derlenmiştir.

Soğuk Savaş sonrasında Türkiye’ye devlet başkanı düzeyindeki ilk resmî ziyaret 2004 yılında Rusya Fe-
derasyonu Başkanı Vladimir Putin tarafından gerçekleştirilmiştir. 2005 yılında Türkiye’nin dış politikada 
millî dava olarak gördüğü Kıbrıs konusunda Rusya’nın desteğini almıştır. KKTC’ye ekonomik tecridin adil 
olmadığını belirten Putin, 2004’teki Annan Planı’na desteğini de ifade etmiştir. 2010 yılına gelindiğinde 
dönemin Devlet Başkanı Medvedev’in Türkiye’ye yaptığı ziyarette iki ülke arasında ortak çalışma grubu 
olan Üst Düzeyli İş Birliği Konseyi (ÜDİK) kurulmuştur. Türkiye ile Rusya arasında Mersin Akkuyu’da bir 
nükleer santral kurulmasına yönelik yapılan anlaşma da Konsey’in ilk toplantısında alınan kararlar ara-
sında olmuştur. Sonraki yıllarda ilişkilerin gelişiminde Konsey’in de ciddi etkisi olacaktır. 2011’de Türkiye 
ile Rusya arasında seyahat vizelerinin karşılıklı olarak kaldırılması, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyine 
dair ciddi ipuçları verdiği gibi etkileşimi de arttırmıştır. Yine Türkiye için çok önemli bir destek görüşmesi 
Putin tarafından yapılmıştır. 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden hemen sonra Putin, 17 Temmuz’da Cumhur-
başkanı Erdoğan’ı arayarak meşru hükûmetin yanında olduklarını beyan etmesi, ilişkilerin perçinlen-
mesine hizmet etmiştir. Tüm bunların Türk-Rus ilişkileri açısından çok olumlu neticeler doğurduğunun 
özellikle vurgulanması yerinde olacaktır. Yine de ilişkilerde gelinen fevkalade olumlu seviyeye rağmen 
ilişkiler kopmayı engelleyecek kadar sağlam bir zemine yaslanmamaktadır. Esasında bu ilişkilerin gelmiş 
olduğu seviyeden kaynaklı olmayıp -ki görünürde gayet iyi durumda- daha çok Rus yönetim kültürüyle 
alakalıdır. Zira Rusya ile kurulan ilişkilerde mutlak bir dostluk (aynı zamanda düşmanlık) olmadığı gibi 
ikili ilişkilerin mizacı da çok serttir. Ani iniş-çıkışlar yaşanabilmektedir. 2015 Uçak Krizi yukarıda ifade 
edilen durum için verilebilecek en iyi örnektir.

24 Kasım 2015 tarihinde Suriye’nin Lazkiye kentinden havalanan Rus SU-24 tipi askerî uçağın Türki-
ye-Suriye sınırında Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Rus uçağı vurularak düşürülmüştür. Türki-
ye’nin angajman kuralları gereği düşürdüğü uçak hadisesi sonrasında Putin durumu arkadan hançerlen-
mek olarak nitelendirmiştir. Olaydan sonra ilişkilerde ciddi bir kriz yaşanmış, ikili ilişkiler askıya alınmış 
neredeyse bitme noktasına gelmiştir.1 Bu kriz, Sovyetler’in 1945 toprak talebi sonrasında ikili ilişkilerde 
görülen en yüksek düzeyli kriz olarak kayıtlara geçmiştir. Rusya, Türkiye’ye karşı askerî ve ekonomik 
tedbirler olmak üzere bir dizi yaptırım kararı almıştır. Rusya, kendi ekonomisini olumsuz etkileyecek 
yaptırımlardan büyük ölçüde uzak durmuş, enerji arzında kesintiye gitmemiştir. Buna karşın Rusya, Tür-
kiye’nin korunmasının düşük olduğu tarım, turizm ve ulaştırma gibi alanlarda yaptırım kararı almıştır. 
Sonrasında siyasi olarak bir çözüm bulunduktan sonra ilişkiler yeniden eskiden olduğu gibi kısa sürede 
çok iyi bir düzeye gelmiştir. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in ara buluculuğuyla 29 
Haziran 2016’da Rus Lider Putin ilişkilerde normalleşmenin başladığını duyurmuştur. 

1  Detaylı bilgi için bkz. İmanbeyli, 2015.
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AK Parti dönemlerinde Türk-Rus ilişkilerin yönelimini etkileyen bir başka unsur 
da bölgesel rekabet olmuştur. Rusya’nın 2008’de Güney Osetya’ya (Gürcistan) 
karşı yaptığı askerî müdahaleyle gerilen ikili ilişkilerin dayanıklılığı, 2014’te 
Ukrayna’da yaşanan olaylar ve Rusya’nın Kırım’ı ilhakıyla (2014) yeniden test 
edilmiştir. Türkiye hem Gürcistan hem de Kırım olaylarında Rusya’nın işgalini 
eleştirmiş fakat NATO’nun diğer ülkelerinin (özellikle ABD ve AB) aksine Rus-
ya’ya yönelik yaptırım kararlarını tasvip etmemiştir (Köstem, 2018, s. 23). Yine 
de son yıllarda sıkça yaşanan rekabet, çekişme, anlaşmazlık ve krizlere rağmen 
konjonktürün de yardımıyla iki ülke, AK Parti hükûmetleri dönemlerinde tarihin 
en iyi ilişkilerine şahitlik etmiştir/etmektedir. Zaten anlaşmazlıkların varlığı, dış 
politika için gerekli olan bir şeydir, ilişkilerin sağlıklı olduğunun göstergesidir 
(Boyraz, 2016).

Türkiye’nin Rusya ile ilişkileri incelenirken doğal olarak diğer küresel aktörlerle 
ilişkilerine de temas edilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin Rusya ile yapmış oldu-
ğu iş birliklerinin çok az bir kısmı sadece iki ülkeyi ilgilendiren ve ikili motivas-
yon unsurlarıyla alakalı olmuştur. Taraflar her daim üçüncü ve başka bir aktöre 
nispetle bir pozisyon almaktadır. İki ülkenin bu yöndeki refleksi en güncel ola-
rak S-400 konusundaki gelişmeler üzerinden de takip edilebilir. Olayların geli-
şim seyrine bakıldığında S-400 füzelerinin ikili ilişkilerin doğasına çok uygun bir 
örnek olduğu rahatlıkla anlaşılmaktadır. Türkiye son birkaç yıldır ABD’den Pat-
riot Füze Savunma Sistemleri satın almak istemiş, ABD aynı zamanda stratejik 
önemi olan bu ürünü Türkiye’ye satma konusunda isteksiz davranmıştır. Buna 
karşı stratejik bir hamleyle Rusya söz konusu ihtiyaca hizmet edecek S-400 
tedariki sağlayacağını Türk makamlarına iletmiş ve Türkiye’ye satış işlemini ger-
çekleştirmiştir. Kısa süre zarfında da teslimat işlemlerine başlanmıştır. Rusya 
ile görüşmeler öncesinde Çin ile de bu konuda görüşmeler yapılmış fakat alım 
yapılmamıştır. Konunun üçüncü tarafları ilgilendiren boyutu ve sıradan bir tica-
ret olmadığı çok kısa sonra anlaşılmıştır. Tahmin edileceği üzere bu ticaret, ABD 
tarafından hoş karşılanmamış, Türkiye’den Rusya ile yapılan anlaşmanın iptali 
istenmiştir. Ayrıca talep etmesi hâlinde Türkiye’nin söz konusu talebinin kar-
şılanması için müzakere edileceğinin bilgisi Türk karar alıcılarla paylaşılmıştır 
(“Pentagon: Ya F-35 ya da S-400, ikisi birden olmaz”, 29 Ağustos 2019). Türkiye 
ise Rusya ile yaptığı anlaşmadan vazgeçmeyeceğini kesin bir dille muhatap-
larına iletmiştir. Esasında S-400 Füze olayı basit bir ürün alım-satım tedariki 
dışında Türkiye için bağımsız karar alma salahiyetiyle ilgili bir husustur. Türk 
hükûmetinin ısrarlı duruşuyla dış siyaset açısından ABD’nin tutarsız ve keyfî po-
litikalarına karşı gerekli ve önemli bir tutum sergilenmiştir (“‘F-35’leri alamaz-
sak yeni alternatifler ararız’”, 28 Ağustos 2019). Başka bir açıdan bakıldığında 
ise S-400 olayı sadece Türkiye’nin tedarik etmek istediği bir ürünü daha iyi 
şartlarda temin etmesi de değildir. Madalyonun diğer yüzünde Rus-Amerikan 
hegemonik ilişkileri bulunmaktadır. Rusya’nın çok daha elverişli şartlarda bir 
ticaret seçeneği sunması, Türkiye’yi ABD’nin çekim gücünden alıp kendisiyle 
yakın ilişki kurmak istemesinden ileri gelmektedir. Dolayısıyla ilk bakışta sıra-
dan bir ticari faaliyet gibi gözükse de her iki taraf için de aynı zamanda stratejik 
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ve siyasi bir hamledir. ABD’nin S-400 konusunu CAATSA bağlamında konuşma-
sı da bunun en açık göstergesidir. Ayrıca tuhaf bir şekilde ABD Başkanı Trump, 
Kongre, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Lockheed Martin Şirketi 
arasında gerçekleşen müzakerelerde Türkiye’nin katılımcı statüsünde (proje 
ortağı olarak) yer aldığı F-35 projesinden çıkarılması gerektiğini bile gündeme 
gelmiştir. Dolayısıyla Türkiye’nin S-400’leri tedarik etmek istemesi anlık, fevri 
ve reaksiyoner bir karar değildir. Buna karşın başta ABD olmak üzere diğer 
Batılı ülkelerin bu satış için ortaya koyduğu tepki ve dile getirilen yaptırımlar da 
siyaset dengeleri açısından şaşırtıcı gelmemektedir. Burada sonuçları itibarıyla 
asıl belirleyici ve Türkiye için gerekli olan, ABD ve diğerlerinin nasıl bir tepki ve-
receği olmayıp Ankara’nın diplomatik uzlaşı kanalları ve karşı tedbirlere ne ka-
dar hazır olup olmadığıdır (Seren, 2019). Türkiye gelebilecek yaptırımlara karşı 
seçeneklerini masada etraflıca müzakere ettikten sonra uygun hol haritasıyla 
yoluna devam etmesi kendisi için en müspet karar olacaktır. 

Şüphesiz son dönemde geliştirilen Türk-Rus münasebetleri daha çok doğal gaz 
ve ticaret ağırlıklı ve Rusya lehine olsa da bu asimetrik ekonomik ilişkilerde 
siyasi ve kültürel olarak da iş birliğine önemli katkı sağlamıştır (Köstem, 2018, 
s. 12). AK Parti döneminde Türkiye’de ekonomik kalkınmanın gelişimine paralel 
olarak enerji ihtiyacında da ciddi bir talep artışı yaşanmış, diplomasinin önemli 
gündem maddeleri arasında enerji arz ve güvenliği yer almıştır. Söz konusu 
enerji olunca Rusya’nın çok önemli bir etkisi olmuştur. Türkiye bu yıllarda çok 
önemli adımlara imza atmıştır. Mavi Akım Gaz Boru Hattı (2005), Türk Akım 
Gaz Boru Hattı (2019) projeleri hayata geçmiştir. Rusya’nın bölgedeki siyasi, 
askerî ve ekonomik hâkimiyetine rağmen ABD ve AB’nin de desteği ile BTC, 
BTE ve TANAP gibi projeler inşa edilerek Rusya’nın enerji pazarındaki ağırlığı 
dengelenmeye çalışılmıştır. Ekonomi ve ticarette gelinen seviye, ikili ilişkilerde 
tarihsel olarak oluşan hasmane duyguların üzerinin örtülmesine neden olmuş-
tur. Tarafların ilişkilerdeki asıl belirleyici faktörün ekonomi ve ticaret olduğunun 
bilinmesi, ikili münasebetlerin ruhunun anlaşılması açısından önemli görülmek-
tedir. Türkiye’nin Rus gazı için ciddi bir pazar olması dışında Rusların turizm 
olarak Türkiye’yi tercih etmesi ve yüksek miktarda gıda ithal etmesi, ilişkilerin 
karşılıklı çıkar ekseninde yürütülebilmesine zemin sağlamıştır. Bunun için 2010 
yılına geldiğimizde Türkiye-Rus ilişkileri açısından tarihî bir an yaşanmış, ilişki-
nin düzeyi “stratejik ortaklık” düzeyine çıkartılmıştır (Balcı, 2018, ss. 356-357; 
Köstem, 2018).

İlaveten Türk-Rus ilişkilerinin yukarıdaki çerçevede ilerlediğini gösteren bir ör-
nek olması açısından Suriye krizi de ikili ilişkilerde önemli bir yer tutmuştur. 
Suriye’deki iç savaş meselesi, ikili münasebetlerde anlaşmazlık ve iş birliğinin 
birlikte yaşandığı bir örnek olarak ilişkilere dair önemli fikir vermektedir. Tür-
kiye, savaşın patlak verdiği 2011’de Suriye meselesinde ABD ve AB ülkeleriyle 
birlikte hareket ederek Moskova’yı rahatsız etmiştir. Buna karşın Washington 
yönetimine rağmen son yıllarda rejim güçlerinin saldırılarını sınırlama, çatışma-
sız ve güvenli bölge oluşturma vb. konularda zaman zaman Rusya ile birlikte 
hareket etmektedir. Zira ABD ve AB ülkeleri, Türkiye’yi Suriye konusunda ye-
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terince oyalamıştır. Bu örnekle birlikte Türkiye geçmişte daha önce olmadığı 
kadar Rusya ile ilişkilerinde çıkar çatışmalarını koruyarak iş birliği yapma bece-
risi göstermiştir. Gelinen nokta itibarıyla Türkiye ve Rusya’nın başta Suriye ko-
nusunda olmak üzere diyalog ve iş birliğini gözle görünür bir şekilde arttırdığı 
görülmektedir. Türkiye, Suriye’nin geleceğine dair anayasa yapım sürecini ve 
esas meseleleri büyük oranda ABD yerine Rusya ile konuşmaktadır. Bu sebeple 
son yıllarda denge siyaseti açısından Türk dış politikasının Rusya ile şekillendiği 
söylenebilir. Bilhassa 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’deki darbe girişimi ve 
Suriye krizinin Türkiye’ye etkisi konusunda ABD ve Avrupalı ülkelerin isteksiz 
söylem ve tavrı, Türkiye’nin Batılı müttefiklerinden gittikçe uzaklaşmasına yol 
açmıştır. Türkiye, ABD ve AB ile var olan dış politika ilişkilerini kamuoyu üze-
rinden ve açıkça sorgulamaktan kaçınmamıştır. Elbette bu yakınlaşma sade-
ce Türkiye kaynaklı değildir. Gerek AB gerekse de ABD tarafından son yıllarda 
sıkça gündeme gelen Rusya’ya karşı yaptırımlarda, Türkiye kendi çıkarlarına 
uygun bir politika izleyerek yaptırımlara taraf olmamıştır. Şüphesiz bu durum da 
Rusya’nın Türkiye’ye yakınlaşmasını kolaylaştırmıştır.

Sonuçta Türkiye-Rusya ilişkilerinde, AK Parti döneminde birtakım iyileşmelerin ol-
masının somut gerekçeleri bulunmaktadır. Başta ABD ve Avrupa ülkelerinin hem 
Türkiye hem de Rusya’ya karşı keyfî ve tutarsız yaklaşımları iki ülkeyi birbirine 
daha da yakınlaştırmıştır. Her iki ülke uzun yıllar sonrasında ortak çıkar için asi-
metrik de olsa ticari ve ekonomik ilişkilerin sağladığı katkıyı keşfetmiştir. AK Parti 
iktidarlarında bu yakınlaşmanın zemini, uluslararası konjonktürün de yardımıyla 
fırsata çevrilebilmiştir. Bu durum aynı zamanda AK Parti Başkanı olan Cumhur-
başkanı tarafından da açıkça şu şekilde dile getirilmiştir: “Rusya ile fikir ayrılık-
larımızın ortak çıkarlarımızın önüne geçmesine izin vermedik” (“Cumhurbaşkanı 
Erdoğan: Hiç kimsenin kendi çıkarları uğruna tüm bölgeyi yeni bir ateş çemberine 
atmaya hakkı yok”, 8 Ocak 2019). Bu sayede Türkiye geleneksel denge siyasetini 
uygulama imkânı elde etmişken Rusya diğer Batılı ülkelerin küresel çaplı tecrit 
edici politikalarını kırmak için iş birliği yapacağı bir ülke bulmuştur. Böylece Rusya 
ile rekabetten iş birliğine dönüşen bir durum söz konusu olmuştur.

Pragmatik Birliktelikten Çözül(e)meyen Kör Bir Düğüme:  
Avrupa Birliği ile İlişkiler

2002 sonrasında AB ile ilişkiler, AK Parti’nin dış politika öncelikleri arasında 
yer almıştır. İktidara geldiği günden beri AK Parti hükûmetlerinin AB üyeliği için 
olağanüstü bir çaba sarf ettiği tartışmasız bir gerçektir. Bu yönde önceki hükû-
metlerden daha cesur ve önemli adımlar atmış ve uzunca bir süre heyecanla 
yürüttüğü bir üyelik müzakere sürecini başlatmıştır. AK Parti yöneticileri, AB ile 
ilişkileri sıradan bir dış politika konusu olarak görmemiş aynı zamanda iç poli-
tikayı etkileyecek önemli bir adım olarak da varsaymışlardır. Türkiye’nin 2000 
öncesi iç siyasetteki iktidar dengeleri açısından bakıldığında bunun AK Parti 
açısından stratejik bir adım olduğu görülecektir. Bu sebeple Türkiye-AB ilişki-
lerinin 2000’lerin sonlarından sonra çok güçlü bir dış politika konusu hâline 
geldiğini söylemek abartı olmayacaktır. 
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İktidara geldikten hemen sonra AK Parti özellikle ordu ve askerî vesayeti bi-
tirmek için çok ısrarcı bir şekilde izlediği AB süreci için Avrupa başkentlerinde 
çok yoğun bir mesai yapmış, lobi faaliyetleri yürütmüştür. Kısa süre içerisinde 
yaptığı birçok hukuki, ekonomik reformlar sonucunda üç yıl gibi kısa bir süre 
içerisinde hem AB ilerleme raporlarında Türkiye’ye dair olumlu ibarelere yer 
verilirken hem de AB’ye tam üyelik için 3 Ekim 2005’te müzakerelerin başla-
tılmasına karar verilmiştir. 2000-2005 yılları arasında Türkiye-AB ilişkileri altın 
yıllarını yaşamıştır. Katılım müzakereleri çerçevesinde bugüne kadar 16 fasıl 
müzakereye açılmış sonrasında fasıllardan biri geçici olarak kapatılmıştır. Tüm 
bunlara ek olarak Türkiye, AB’yle ilişkilerde atılacak adımları daha sistematik 
hâle getirecek ve tüm kurumlarla koordine edilebilecek kurumsal bir adım at-
mıştır. İlk önce 2000’de Başbakanlığa bağlı olarak AB Genel Sekreterliği (ABGS), 
2005’te ABGS’nin de bağlı olduğu Devlet Bakanı “Başmüzakereci” adımları bu 
yönde atılan önemli hamlelerdendir. Son olarak tüm bu işler 2011’de yerini 61. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti’yle kurulan “Avrupa Birliği Bakanlığı” uhdesine 
verilmiştir.

AK Parti iktidarının ilk yıllarında üyelik sürecini sekteye uğratan unsurların ba-
şında Kıbrıs meselesi gelmiştir. Özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) 
AB üyeliği ve sonrasında üyelik himayesindeyken yaptıkları, Türkiye’nin üyelik 
sürecini olumsuz etkilemiştir. Esasında Türkiye başından beri Kıbrıs sorunu çö-
züme kavuşmadan GKRY’nin üyeliğine karşı çıkmış (birleşik bir Kıbrıs’ın katılı-
mını savunmuş) ve bunun sorunun çözülmesine engel olacağını paylaşmıştır. 
Çözüm için gerekli adımları atan Türkiye’nin girişimiyle iki kurucu devletten 
oluşan federatif bir devlet öngören Annan Planı ilk defa 2002’de gündeme 
gelmiştir. Dönemin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Rauf Denktaş, Ge-
nelkurmay ve dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e rağmen 
AK Parti hükûmeti, siyasi risk alarak planı desteklemiştir. Nihayetinde 24 Nisan 
2004’te Annan Planı adada oylanmış, Kıbrıslı Türklerin %64’lük büyük çoğun-
luğu, BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs’ın AB’ye birleşik olarak girmesine imkân 
tanıyacak olan çözüm planını desteklemiş; Rum kesimi yalnızca %24 “Evet” oyu 
vererek planın hayata geçmesini engellemiştir. Kısa süre sonra 1 Mayıs 2004’te 
GKRY, AB’ye resmen üye olmuştur. Türkiye resmî makamları “Güney Kıbrıs’ın 
AB’ye girişi, Türkiye’nin 1960 Anlaşmalarına dayanan Kıbrıs üzerindeki hak ve 
yükümlülüklerini hiçbir şekilde haleldar edemez” diyerek bundan sonra izleye-
ceği politikasına dair ipucu vermiştir (Dışişleri Bakanlığı, 2004). Bundan sonra 
Türkiye, Kıbrıs’ı eşit statüdeki egemen (federe değil) iki devlet olarak görmeye 
başlamıştır. Sonuçta Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki muhatabı değişmiş, GKRY 
yerine AB kurumsal olarak soruna müdahil olmuştur. AB’nin bu şekilde araya 
girmesi, sorunun çözümünü daha da zorlaştırmıştır. Başka bir cihetten bakıldı-
ğında bu durum Birlik içindeki Türkiye karşıtları için önemli bir fırsat doğurmuş-
tur. Böylece Türkiye-AB ilişkilerinin seyri GKRY tarafından ipotek atına alınmıştır. 
Bu durum 2009’da kendini hemen göstermiştir. Kıbrıs’ın güney batısında doğal 
gaz yataklarının bulunması ve üçüncü ülkelerin de bu sürece katılmasıyla sorun 
çok daha karmaşık bir hâl almıştır.
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Türk-AB ilişkileri, referandum sonrasında daha kötüye doğru gitmiştir. 2005 yı-
lında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Leyla Şahin davasında başör-
tüsü konusunda vermiş olduğu karar, AK Partili yöneticilerin Avrupa’nın insan 
hakları konusundaki hayal kırıklığına gösterilebilecek önemli dönüm noktala-
rından biri hâline gelmiştir.2 Başörtüsü yasağı nedeniyle eğitimine devam ede-
meyen Leyla Şahin’in açtığı davada mahkeme, Türkiye’nin başörtüsü yasağını 
haklı bulmuş kabaca başı örtmenin bir insan hakkı olmadığına hükmetmiştir. 
Kamusal alanda başörtüsünün önünü tıkayan bu kararın yankısı, Türkiye’nin 
gündemini epey işgal etmiş, AB’nin özgürlük sınavını geçemediğini düşünen 
bilhassa AK Parti’nin muhafazakâr ve dindar tabanının AB’ye bakışını olumsuz 
yönde etkilemiştir. Böylelikle AİHM’nin başörtüsü kararı, Kaya’nın bir röporta-
jında belirttiği gibi AK Parti iktidarını AB sürecinden de büsbütün soğutmuştur 
(Kaya, 4 Mart 2013). Görüldüğü üzere Türkiye’nin AB’ye güveninin sarsılmasın-
da bu karar neredeyse Annan Planı referandumu kadar kritik bir dönüm noktası 
olmuştur. 

Bugün ikili ilişkilerde gelinen noktaya bakıldığında Türkiye’nin Avrupa Birli-
ği’nden hızla uzaklaştığı ve ilişkilerin kopma noktasına geldiği açık bir şekilde 
görülmektedir. AB, Türkiye’yi birçok açıdan hâlâ kilit bir ortak olarak görürken 
üyeliği konusunda çok isteksiz bir tutum sergilemektedir. Türkiye-AB ilişkile-
rinde yaşanan kriz, 1997’deki krizden çok daha ciddi ve bütünsel bir kriz görü-
nümündedir. Yaşanan olumsuzluklara karşın ikili ilişkilerde birlikte çalışma ve 
sorunları çözmeye yönelik yeterli irade de bulunmamaktadır (Keyman, 2017). 
Özünde kendi içerisindeki anlaşmazlıklardan kaynaklı bu tavrı için Türk hükû-
metlerinin kararlılıkla uygun tedbirler ve reformlar yapmadığı ileri sürülmüştür. 
Ayrıca AB en güncel yaklaşımını, 2018 Türkiye Raporu’nda geniş kapsamlı ih-
raçlar, tutuklamalar ve gözaltılar gibi “kolektif uygulanan ve orantısız tedbirler, 
ciddi endişe yaratmaya devam etmekte” şeklinde ve “Türkiye olağanüstü hâli 
gecikmeksizin kaldırmalıdır” şeklinde ifade etmiştir (AB Komisyonu, 2018, s. 5; 
Keyman, 2017).

Son yıllarda AB’nin Türkiye ile ilişkilerini, Gümrük Birliği gibi ekonomik bir an-
laşma ve düzensiz göçmenlik gibi AB’nin güvenliğini ilgilendiren hususlar yön-
lendirmektedir. AB ülkeleri bilhassa Suriye krizi konusu dışında Türkiye ile ilişki 
geliştirmekte istekli olmamıştır. Tahmin edileceği gibi bu durum doğrudan ken-
di güvenlikleriyle ilişkilidir. Bu durum AB üye ülkeleri tarafından sıkça dile ge-
tirilmiştir. Norveç Dışişleri Bakanı Soreide: “Türkiye adım atmasaydı, sınırlarını 
açmasaydı, daha fazla mülteciyi kabul etmeseydi, bölgedeki durum çok daha 
vahim halde olurdu” diyerek bunu açıkça belirtmiştir (Mercan, 2019). Şurası bir 
gerçek ki Türkiye’nin “koşulsuz misafirperverlik ilkesi” içinde kapılarını açtığı 
mülteci sayısı 3.5 milyonu aşmış durumdadır ve bu kişilerin gitmek istedikleri 

2  1998 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyken başörtülü olduğu gerek-
çesiyle okula alınmayan Leyla Şahin aynı yıl bu haksızlığı gidermek için AİHM’ye başvuruda bu-
lunmuştur. 2004’te Şahin aleyhine sonuçlanan davaya itiraz edilince Mahkeme, 2005’te kararın 
doğru verildiği belirtilerek itirazı reddetmiştir. Böylelikle dava kapanmıştır.
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ilk yer Avrupa’dır. AB’nin Türkiye ile bu konuda daha sıkı bir iş birliği içinde 
olması gerekirken, gerekli ilgiyi göstermemesi sorunun tam olarak farkında 
olmamalarından kaynaklanmaktadır. Türkiye’nin iç siyasetteki dinamiklerini he-
saba katmadan gelen/gelebilecek mülteciler için ülkenin hâlâ dayanma gücü 
olduğunu düşünmektedirler. Esasında bunun sürdürülebilir olmadığını düşünen 
çok az Avrupalı yöneticinin olması, durumun vahametini göstermektedir. Bu 
sebeple AB ülkeleri, Türkiye’nin güvenliğiyle ilişkili bu durumda ve PKK terör 
örgütü konusunda gerekli adımları atmakta isteksiz olmuşlardır. PKK’nın en 
önemli finans kaynağının Avrupa’da yaşayan Kürt diasporasından toplanan pa-
ralar olduğu düşünüldüğünde bu durum çok daha kritik bir hâl almaktadır. Özel-
likle Fransa, Belçika, Almanya’da yaşanan IŞİD’e karşı en önemli mücadeleyi 
Türkiye verirken Avrupa ülkeleri PKK terörüne karşı Türkiye’ye koşulsuz destek 
vermemektedir (Bekar, 2019; Keyman, 2017). Ayrıca AB, Türkiye’yi 15 Temmuz 
2016 günü gerçekleşen darbe girişimi sonrasında olağanüstü hâl (OHAL) kap-
samında aldığı birçok kararın demokratik değerlere ve insan haklarına uygun 
olmadığı gerekçesiyle eleştirmiştir hatta zaman zaman yaptırımları gündeme 
getirmiştir. Dolayısıyla Türkiye ile AB ilişkilerine bir göz atılırsa AB’nin ve AB 
üyesi ülkelerin tarihinin hiçbir döneminde herhangi bir ülkenin iç işlerine bu ka-
dar çok ve açıkça karıştığı görülmemiştir. Son olarak Ekim 2019’da Türkiye’nin 
Suriyeli mülteci akışını durdurmak için YPG-PYD terör örgütlerine karşı düzenle-
miş olduğu Barış Pınarı Harekâtı’na AB ülkelerinden Bulgaristan ve Macaristan 
dışındaki ülkeler karşı çıkmış, Türkiye’ye yaptırımları gündeme getirmişlerdir. 
İşte tüm bunlar, AB’nin kendisini etkileyecek bir durumda bile Türkiye’yi “hizaya 
getirmek” için irrasyonel bir tavır sergilediğini göstermektedir. Türkiye ile söz 
konusu sorunların üstesinden gelmek üzere imzalamış olduğu anlaşmanın ge-
rekliliğini yerine getirme konusunda isteksiz davranarak “Avrupa değerleri”nin 
çiğnenmesini sağlamıştır. 

Avrupa ile ilişkiler sadece AB ile sınırlı değildir Birlik üyelerinin her biriyle ikili 
ilişkiler bulunmaktadır ama AB kurumsal işleyiş ve öncelikleri, ikili ilişkiler üze-
rinde hâkimiyet kurmuştur. İlişkinin tamamen kopması durumunda her iki tara-
fın bundan zararlı çıkacağı aşikâr olmasına rağmen akıl tutulması yaşayan AB, 
kendi içerisindeki kısır tartışmalardan dolayı Türkiye’yi kaybetmek için aktif bir 
politika izlemektedir. Ara ara gündeme gelen ve ilk kez 2000 yılında Fransa 
Eski Cumhurbaşkanı Valery Giscard d’estaing tarafından ortaya atılan “İmtiyazlı 
Ortaklık” teklifi bunun en iyi göstergesidir. Bu durum sonrasında Almanya Şan-
sölyesi Angela Merkel tarafından da sıkça dile getirilmiştir. Görünürde sanki bir 
ayrıcalıktan bahsedilirken yıllardır yürütülen müzakereler görmezden gelinerek 
bu ve benzeri teklifler yapılmaktadır. Esasında Soğuk Savaş sonrası AB ile çok 
önemli bir kavşaktan geçen ve zor bir dönem geçiren Türkiye’nin AB ile ilişkile-
rinde işlerin bir türlü rayına girmemesinin en temel sebebi, kimi yazarlara göre 
Avrupa düzeninin yeniden yapılanmasıdır. Avrupa askerî, ekonomik ve kültürel 
açılardan artık çok daha fazla Avrupalılaştırılmıştır (Müftüler-Baç, 2011, s. 3, 5). 

Sonuç olarak Türkiye-AB ilişkilerinde gelinen nokta hiç de iç açıcı bir durumda 
değildir. 2005’te başlayan AB üyelik müzakerelerinin 2018’de GKRY tutumu 
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nedeniyle tamamen durdurulmasını, gümrük birliğini güncellenmeyeceğini ilan 
etmesi ve vize serbestisindeki tutarsızlıklar izlemiştir. Buna karşılık Türkiye’nin 
Geri Kabul Anlaşması’nı askıya alma tehdidi, ilişkilerin çıkmaza girmesiyle so-
nuçlanmıştır. Birlik ile Türkiye ilişkilerinde siyasi, kültürel vb. yumuşak güç un-
surları büyük ölçüde devreden çıkmış sadece güvenlik ve ekonomi gibi etken-
ler ilişkilerin seyrini belirlemiştir. Türkiye ve AB’nin bugüne kadar elde edilen 
kazanımları, ikili ilişkilerin adil bir çerçevede sürdürülmesini sağlayacak bir for-
mül üzerinde ilerletmesi, tarafların kazançlı çıkmasını sağlayacaktır. Aksi hâlde 
stratejik körlükle hareket edilmesi gerek Türkiye’nin gerekse de AB’nin kaybına 
sebep olacaktır (Bekar, 2019; Güngör, 2004; Keyman, 2010, s. 9).

Bataklıktan Öncelikli Çıkar Bölgesine Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika ile İlişkiler 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika sahip olduğu enerji kaynakları ve jeopolitik/stratejik 
açıdan küresel ölçekli siyaset yapan ülkeler için hayati bir yer olarak görülmek-
tedir. Bölgedeki İslami hareketlerin bölgesel ve küresel gelişmelere etkisinden 
İsrail’in güvenliğine kadar küre ölçeğinde etkisi olabilecek birçok sıcak geliş-
menin yaşandığı bir yer olması hasebiyle Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Türk dış 
politikası açısından hep kritik konu olmuştur. Söz konusu yerlerde politika ya-
pım süreçlerine tarih, din ve kültürel unsurlar sıkça dâhil edildiği için TDP açısın-
dan diğer bölgelere benzememektedir. Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyası 
şüphesiz Türkiye’nin olduğu kadar AK Parti dış politikasının da kendini en iyi 
yansıttığı yerdir. AK Parti hükûmetlerinin tamamında Orta Doğu ve Kuzey Afri-
ka’ya birçok anlam yüklenmiş ve oldukça önemsenmiştir. Bu dönemde Türkiye, 
bölgedeki gelişmelerle yakından alakadar olmuş, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’y-
la ilişkilerde küresel ve bölgesel meselelerin gidişatına dair etkide bulunmak 
istemiştir. Öyle ki belli bir süre sonra Türkiye’nin dış politika performansı büyük 
ölçüde buralar üzerinden değerlendirilmiştir. 

25 Kasım 2015’te açıklanan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 64. Hükûmet Prog-
ramı’nda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya yönelik çok yönlü, ön alıcı ve etkin 
politikaların insan odaklı ve evrensel değerler temelinde izleneceği paylaşıl-
mıştır. Genellikle çok yönlü-boyutlu, proaktif dış politika ve komşularla sıfır so-
run açısından ele alınan bölge artık farklı bir bakışla değerlendirilmiştir. Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika’da doğacak istikrarsızlıktan en fazla etkilenen ülkelerin 
başında Türkiye’nin geleceği sıkça vurgulanmıştır. Bu yüzden Türkiye gerek ikili 
gerekse bölgesel düzeyde Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle ilişkilerini ve iş 
birliğini yapısal ve sürdürülebilir bir temelde sürdürmeye çalışmıştır. Türkiye’nin 
AK Parti dönemindeki bölgeye dair bu müspet yaklaşımı artık kurumsal olarak 
da Dışişleri Bakanlığı vizyonu içerisinde yer almaktadır. Bakanlık web sitesinde 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika ilişkilerine dair “Tüm Arap ülkeleriyle şartların el ver-
diği ölçüde siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliği ve angajmanı artırmaya 
çaba göstermekte, bu angajman çabaları sayesinde sağlanabilecek ikili ve böl-
gesel karşılıklı bağımlılığın, bölgesel istikrar, barış ve huzur ortamının en güçlü 
temel taşı olacağını savunmaktadır” ifadesi yer almaktadır. Ayrıca bu bölgeye 
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dair ilişkilerdeki tarihî ve kültürel derinliği ifade için “Batılı ülkelerden önce Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi ülkeleriyle tesis etmiş olduğu da hatırda tutul-
malıdır” şeklinde bir açıklama yapılmıştır (“Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri 
İle İlişkiler”, 2019). Böylelikle eski Türk karar alıcıların bataklık olarak gördüğü 
yer, TDP için artık öncelikli çıkar alanına dönüşmüştür. Türkiye’nin bölgeye bu 
şekilde bakışı, yeni ve köklü bir yaklaşımdır. Zira Türkiye ne Soğuk Savaş bo-
yunca ne de öncesinde Orta Doğu’ya ve oradaki gelişmelere müdahil olmak 
istememiş, bilinçli bir şekilde bölgeye karışmama kararı almıştır. Fakat AK Parti 
döneminde bu algı değişmiş, meseleye farklı bir bakış açısıyla yaklaşılmıştır. Bu 
durum Parti’de önemli roller oynayan Davutoğlu’nun etkisiyle coğrafya ve tarih 
eksenli bir dış politika yapım sürecinin hâkim olmasına evrilmiş, Orta Doğu’ya 
yönelik ciddi açılımlar yapılmıştır. Davutoğlu’nun ifadesiyle Orta Doğu coğrafi 
konumu itibarıyla Türkiye için kaçınılmaz bir hinterlant konumundadır (Davutoğ-
lu, 2004, s. 129). Bu sebeple AK Parti, 2002’den Arap Ayaklanmalarının yaşan-
dığı 2011’lere kadar bölgede birçok adım atmış, bölge ülkeleriyle ikili ve çoklu 
ilişkiler geliştirmenin yollarını aramıştır.

AK Parti açısından Orta Doğu ve Kuzey Afrika meselesinin bir de orta büyük-
lükteki ülke olma yönü bulunmaktadır. Orta büyüklükteki ülkelerin en belirgin 
özellikleri, bölgesinde aktif veya güçlü olması gerektiğidir. Dolayısıyla takdim 
edilen dilde bir tercihten öte zorunluluk vurgusu göze çarpmaktadır. Eğer bu 
orta büyüklükteki ülkenin zorunlu olarak oynaması gereken bir rol olarak görü-
lürse esasında AK Parti gibi olmasa da bunu en fazla eleştiren diğer partilerin 
de benzer şekilde bir yol izlemesi gerekecektir. İran gibi Suudi Arabistan ve Mı-
sır gibi her biri kendi alt kıtalarında güçlü ülkeler varken Türkiye’nin büyüklüğü 
tek başına ekonomik ve askerî kapasiteyle değerlendirilemez. Türkiye’nin kü-
resel aktörlerle ilişkiye girebiliyor olması kadar komşuları ve bölge ülkeleriyle 
iyi ilişkilere sahip olması, bölgesel güç olarak değerlendirilmesi için gereklidir. 
Fakat meselenin Türkiye özelinde başka boyutları da bulunmaktadır. Evvela 
bölge daha önce ifade edildiği üzere Cumhuriyet’in ilk dönemleri gibi batak-
lık olarak görülmemektedir. AK Partili karar alıcılar erken Cumhuriyet dönemi 
karar alıcıları gibi bölgeye baktıklarında zihinlerinde olumsuz hatırlar canlan-
madığı gibi bunun çıkar algısı ve orta büyüklükteki ülke yaklaşımıyla bir ilişkisi 
bulunmaktadır. İkinci olarak Türkiye’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika dış politikası 
aynı zamanda AK Parti’nin kimlik siyasetinin de bir uzantısıdır. Tümüyle kimlik 
siyaseti izlediğini söylemek doğru olmamakla beraber Parti üst düzey yöne-
ticilerinin mütedeyyin ve muhafazakâr olmaları nedeniyle zihin dünyalarında 
İslam ümmeti ve İslamcılık gibi kavramlar bulunmaktadır. Elbette bu unsurun 
AK Parti’nin bölgeye yönelik tek başına itici motivasyon olmadığı düşünülmekle 
birlikte tamamlayıcı veya kolaylaştırıcı bir yönünün olduğu da inkâr edilemez. 

AK Parti’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya yönelik en aktif olduğu ve zorlandığı 
dönem, 2011 Suriye krizi sonrasında izlemiş olduğu politikalardır. Öncesinde 
ilişkilerin oldukça iyi olduğu Suriye rejimi ile Arap Ayaklanmaları sonrasında 
ilişkiler bozulmuştur. ABD’nin lrak’ı işgali sonrasında ortak sorun Kürt meselesi 
nedeniyle Türkiye-Suriye yakınlaşmış bunun sonucu olarak 2003-2007 döne-
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minde Suriye, PKK terör örgütünü kınayıp militanlarını Türkiye’ye iade etmiştir. 
Türkiye 2003’ten itibaren İsrail-Suriye arasında ara buluculuk girişiminde bu-
lunmuş ve Hariri suikastı nedeniyle uluslararası baskıyla karşılaşan Suriye’nin 
yanında yer almıştır. 2009’da iki ülke ortak kara tatbikatı yapmanın yanı sıra 
turist vizelerini karşılıklı olarak kaldırmıştır. 2010 yılında ortak bakanlar kurulu 
toplantısı yapılıp iki ülke ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine çıkarılmıştır. İliş-
kilerin seyri Arap Ayaklanmalarıyla tümüyle değişmiştir. Türkiye henüz ayak-
lanmaların yeni çıktığı dönemde, protestolarla Libya’da Kaddafi’nin ve Mısır’da 
Mübarek’in devrilmesinin de etkisiyle Beşşar Esad rejiminin iktidardan düşe-
ceğini hesap ederek Suriye rejimine, halkına uygulamış olduğu şiddetten do-
layı tavır almıştır. Esad’ın görevi bırakması için baskı uygulamıştır. Suriye’deki 
gelişmeler Türkiye’yi ve güvenliğini doğrudan ilgilendirdiği için süreçle yakın-
dan ilgilenmiştir. Savaştan kaçan Suriyeli sivillerin Türkiye’ye sığınmasıyla Tür-
kiye’nin Suriye’ye karşı yaklaşımı sertleşmiş daha önce uygulamaya koyduğu 
yumuşak güç siyaseti sona ermiştir. Fakat krizin kısa süre içerisinde bölgesel ve 
küresel güçlerin dâhil olmasıyla uluslararası bir boyut kazanması, Türkiye’nin 
manevra alanını daraltmıştır. Buna rağmen Suriye’deki insani krizden dolayı 
topraklarında 3.5 milyondan fazla mülteci barındırmış ve sorunun üstesinden 
tek başına gelmek zorunda kalmıştır. Bununla da kalmayıp Türkiye’nin bölgede 
oluşan otorite boşluğundan ortaya çıkan IŞİD ile mücadele etmesi gerekmiştir. 
Çünkü terör eylemleri nedeniyle Irak ve Suriye’den sonra en fazla zarar gören 
ülke konumunda olmuştur. Yine de IŞİD ile mücadelede en fazla gayreti gös-
teren ülke Türkiye olmasına rağmen uluslararası ortamda ciddi bir algı yöne-
timiyle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Küresel güçlerin Suriye krizini bir 
güç dengesi oyunu olarak görmesinden ötürü krizi sonlandırma konusunda pek 
istekli olmamışlardır. Onlar tarafından ancak sınırlı düzeyde adımlar atılmıştır. 
Tüm bunların zayıf ve yetersiz adımlar olduğunu gören Türkiye, bölgeden ge-
len istikrarsızlığı önlemek adına Rusya ve ABD’nin hoşnut olmamasına rağmen 
2016-2017’de Fırat Kalkanı Harekâtı, 2018’de Zeytin Dalı Harekâtı’yla sınırında 
güvenli/tampon bir bölge oluşturmuştur. Böylece sorunu yerinde önleyici bir 
hamleyle proaktif bir politika örneği göstermiştir. Bunu takip eden hamle ise 9 
Ekim 2019’da Türkiye tarafından Barış Pınarı Harekâtı’yla atılmıştır. Türk Silahlı 
Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu, YPG-PYD terör örgütlerine karşı sınır ötesi bir 
askerî harekât düzenlemiştir. ABD ve AB ülkelerine rağmen Türkiye’nin bölgeye 
düzenlemiş olduğu harekâtın sınır güvenliği ve Suriyeliler için güvenli bölge 
oluşturmasının yanı sıra TDP açısından ciddi sonuçları olmuştur. Türkiye, dünya 
kamuoyuna kendi güvenliği söz konusu olduğunda gerekli adımları tek başına 
atmaktan geri durmayacağını göstermesi açısından kararlı bir adım atmıştır. 
Böylece bölgedeki rolüne ve ağırlığına dikkat çekmiştir.

Türkiye’nin bölgeye yönelik dış politikasının önemli bir ayağını, bölgedeki Arap 
olmayan İsrail ile ilişkiler oluşturmaktadır. AK Parti döneminde Orta Doğu’da iki-
li ilişkilerin en çok merak edilen konusu Türk-İsrail ilişkileri olmuştur. Her ne ka-
dar Millî Görüş geçmişini kendine referans almayacaklarını açıkça ifade etmiş 
olsalar da AK Parti kurucu iradesinin İslamcı bakış açısına sahip olduğu gerek-
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çesi (Filistin davası için), İsrail’e düşmanlık besledikleri şüphesini doğurmuştur. 
Sahip oldukları arka plandan dolayı İsrail ile ilişkilerde ideolojik saiklerle hare-
ket etmesi beklenmiştir. AK Parti henüz göreve gelmeden yerli ve yabancı ba-
sında ikili ilişkilerin geleceği sorgulanmaya başlanmıştır. Çok kısa bir süre sonra 
Parti yetkililerince yapılan açıklamalar ve ortaya konan dokümanlarda İsrail ile 
ilişkilerde ulusal çıkarların ve bölgesel barışın önceleneceği ifade edilmiştir. Bu 
süreçte İsrail ile ilişkilerde beklenenin aksine ciddi bir ilerleme kaydedilmiştir. 
Bu durum esasında 2009’da Filistin’de çatışmalar ileri boyuta gelinceye kadar 
devam etmiştir. Özellikle ikili ilişkilerde ekonomik hacmin geldiği seviye bek-
lenenin epey üzerinde olmuştur. Daha önce bozulmaya yüz tutan ilişkiler, 31 
Mayıs 2010’da “Gazze’ye Özgürlük” filosuna özellikle de Mavi Marmara gemisi-
ne İsrail komandolarının uluslararası sularda yaptığı baskınla kopma noktasına 
gelmiştir. Gazze’deki ablukayı delmek için insani yardım götürmeyi amaçlayan 
Türkiye’den İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) öncülük etti-
ği ve başka ülkelerden gemilerin eşlik ettiği filoda 10 Türk vatandaşının ölmesi 
sonrasında Ankara’nın bu olaya tepkisi çok sert olmuştur. İsrail’in bu saldırıları, 
devlet terörü ve korsanlık olarak nitelendirilmiştir. Türk Büyükelçi merkeze çağ-
rılmış, ilişkiler geçici maslahatgüzar düzeyine çekilmiştir. Türkiye’nin İsrail’den 
uluslararası hukuk ve teamül çerçevesinde “özür dilenmesi, tazminat öden-
mesi, Gazze üzerindeki ablukanın kalkması, olayla ilgili olarak uluslararası bir 
soruşturma komisyonu kurulması ve el konulan gemilerin iadesi” şeklinde sıra-
lan talepleri yerine getirilmediği müddetçe ilişkilerde iyileşmenin olmayacağını 
açıkça muhataplarına iletmiştir. Bu süreçte TDP’nin karar alma mekanizmasına 
dair çok önemli bir eksiklik görülmüştür. Türkiye bu süreçte Dışişleri Bakanı Da-
vutoğlu’nun fazlasıyla etkin olduğu bir karara varmış, kurumsal olarak istişare 
mekanizması yeterince işletilmemiştir. Sonuçta filoda Türkiye dışında onlarca 
ülkenin vatandaşı olmasına rağmen uluslararası toplumda saldırıyı İsrail’e karşı 
tek başına savunmak zorunda kalmıştır ve sorunun çözümü karmaşık bir hâl 
almıştır. Başka bir ifadeyle sorunun uluslararasılaştırılamaması nedeniyle Türki-
ye uluslararası mahkemelerde söz konusu davayı savunurken yalnız kalmıştır. 

Mavi Marmara olayını yine ilişkilerde ciddi hasara neden olan alçak koltuk 
krizi ve one minute çıkışı takip etmiştir. Özellikle Cumhurbaşkanı R. Tayyip Er-
doğan’ın Davos Zirvesi’ndeki İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez’e karşı one 
minute (bir dakika) çıkışı, Türkiye’nin Orta Doğu’daki popülerliğini ve Arap 
halkları nezdindeki itibarını ciddi oranda arttırmıştır. İkili ilişkilerinin tekrar es-
kisine döndürülmesine yönelik görüşmeler neticesinde “Tazminata İlişkin Usul 
Anlaşması” 28 Haziran 2016 tarihinde taraflarca imzalanmıştır. Yine de ilişki-
lerin tekrar normale döndürülmesinin uzun yıllar alacağı tahmin edilmektedir. 
Zira İsrail, 2019 yılında, Türkiye’nin Filistin Devleti’nin başkenti olarak tanıdığı 
ve Müslümanların ilk kıblesi Doğu Kudüs’te Doğu Kudüs’teki Yasadışı Yerleşim 
yerleriyle ilgili uluslararası hukuka aykırı eylemleri nedeniyle ilişkilerin iyileşti-
rilmesini zorlaştırmaktadır. Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerinin kötüleşmesi ve onu 
uluslararası alanda sıkça eleştirmesi, ABD’yi rahatsız ettiği gibi ülkedeki güçlü 
Yahudi lobisinin Türkiye karşıtı bir siyaset izlemesine neden oluşturmaktadır. 
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Bu durumun aslında Türk-İsrail ilişkilerinin ABD ile ilişkilerden bağımsız olarak 
değerlendirilemeyeceğini göstermesi açısından altı çizilmesi gerekir.

Genel olarak Türkiye’nin AK Partili yılları, Orta Doğu politikası açısından sıkça 
eleştirilmiştir. Özellikle de Suriye ve Libya krizi sonrasında Türkiye’nin Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika politikasına dair eleştiriler artmıştır. Yapılan değerlendirmelerde 
Suriye, Libya ve son dönemdeki krizlerden öte Türkiye’nin bölgeye dair çıkar al-
gısı ve yönelimleriyle ilgisi bulunmaktadır. Bu da daha çok ABD ve AB’ye karşı 
pragmatik/rasyonel bir politika olarak TDP’nin “Orta Doğululaştırılması” (middle 
easternization of Turkey’s foreign policy) şeklinde kendini göstermektedir. Tüm 
bunlarla birlikte mesele ideolojik olmayan bir bakışla değerlendirildiğinde TDP”-
nin “Orta Doğululaştırılması” eleştirileri anlamını yitirmektedir. Zira Türkiye’nin 
orta büyüklükteki bir ülke olarak Orta Doğu’da kurduğu ilişkiler, küresel güçler-
le ilişkilerinde önemli kazanımlar sağlamıştır. Dolayısıyla bu ilişkiler, Türkiye’nin 
geleneksel müttefikleriyle ilişkilerini iyileştirmesinin yanı sıra yeni ittifak arayışı 
içine girerek bölgede iş birliği ve yeni manevra alanları oluşturmasını sağlamış-
tır. Bu yöndeki TDP’de eksen kayması yaşandığı iddiaları, Türkiye’nin Batı’dan 
uzaklaşmasından ve Orta Doğu’ya yönelmesinden öte İsrail’le çatışıp İran’la iş 
birliği yapmasından ileri gelmektedir. İlginç bir şekilde özellikle TDP’nin “Orta 
Doğululaştırılması” ve eksen kayması eleştirileri, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da 
Arap Ayaklanmalarının başlamasıyla model ülke şekline bürünmüştür. Esasında 
AK Parti’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile iyi ilişkiler geliştirmek istemesi, Par-
ti’nin dünya görüşünden değil daha çok ülkenin sosyoekonomik gerçekliğinin ve 
orta büyüklükteki ülke olmanın gerekliliği neticesinde oluşmuştur. Elbette Par-
ti’nin stratejik tercihleri de dış politika yöneliminde önemli olmuştur ama daha da 
önemlisi, ekonomiyi iyileştirmedeki rolünden ileri gelmektedir. Örneğin; önceki 
hükûmetlerde olduğu gibi Orta Doğu benzeri bazı bölgelere dair bir rezervleri 
olmamıştır. Aksine tarihsel kültürel geçmişi de dış politika yapım sürecine dâhil 
ederek ve muhalefetin eleştirilerine rağmen bölgeyle yakından ilgilenmiştir. Yine 
de 2000 sonrasında geçmişe oranla Orta Doğu’nun dâhil olduğu çok yönlü bir 
dış siyaset arayışı, AK Parti hükûmetleri tarafından sıkça dile getirilmiş olsa da 
bunun kökenleri 2000 öncesine dayanmaktadır. Söz konusu anlayışın 2000’ler 
öncesine dayanması bu konuda mesafe alındığı ve başarılı bir politika izlendiği 
anlamına gelmemektedir.

Bununla birlikte AK Parti hükûmetlerinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika politikala-
rında her daim sabit bir durum söz konusu değildir. Bölgedeki gelişmelere göre 
pozisyon aldığı görülmektedir. Son dönemde Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ya-
şanan Arap Ayaklanmalarıyla bölgedeki birçok aktörü gibi Türkiye de ayaklan-
malardan ciddi bir şekilde etkilenmiş, Orta Doğu ve Kuzey Afrika politikalarını 
gözden geçirmiştir. Zira 2010 sonrasında Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ciddi 
bir dönüşüm yaşanmıştır. Tunus’tan başlayan kıvılcım, Arap tarihinde müstesna 
bir olayın tetikleyicisi sonrasında Orta Doğu’da meydana gelen/gelecek birçok 
önemli olayların habercisi konumunda olmuştur. Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika’daki Arap Ayaklanmalarına kadar bölgedeki gelişmeleri çok yakından ta-
kip etmiş ve hemen hemen her gelişmeye müdahil olmuştur. Sonrasında ayak-
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lanmaların beklenilen şekliyle sonuçlanmaması ve meydana gelecek istikrar-
sızlıklardan ülkenin asgari düzeyde etkilenmesi için Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
politikalarında revize yapılmıştır. Yumuşak güç üzerinden bölgede yer almaya 
çalışan Türkiye’nin Arap Ayaklanmaları sonrasında bölgeyle ilişkilerini daha 
gerçekçi ve güvenlikçi bir yaklaşımla gözden geçirmiştir. Artık çok daha dikkat-
li, zorunlu olmadıkça bölge işlerine karışmamayı yeğlemiştir. Esasında bu de-
ğişikliği çok daha önce yaptığını iddia eden yazarlar, Türkiye’nin Arap Ayaklan-
maları kadar açık ve belirgin olmasa da 2003 Irak Savaşı sonrasında başlatmış 
olduğunu iddia ederler. AK Parti’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile ilişkilerine 
genel olarak bakıldığında geçmişe oranla ciddi bir iyileşme olduğu görülmek-
tedir. Bunun adı TDP’nin Orta Doğululaştırılması olmasa da Türkiye bu yıllarda 
çıkarlarını büyük oranda burada görmektedir. Buna karşın AK Parti kurmayları 
zor bir coğrafyada siyaset yapıldığının da farkında olmuşlardır. Hele İsrail gibi 
bağımsız bir değişkenin olduğu, Mısır ve S. Arabistan tarafından düşmanca si-
yasetin izlendiği ve İran ile bölgesel rekabetin olduğu bir coğrafyada dış siya-
seti takip etmek beraberinde birtakım zorlukları getirmektedir. Tüm bunlara ek 
olarak bölgedeki Arap Ayaklanmalarının zamansız gelişi, Türkiye’nin bölgeye 
dair siyasetini altüst etmiştir. Bundan sonra bölgeye dair izlediği siyasette yu-
muşak güç unsurları yerini sert güce ve güvenlikçi yaklaşımlara bırakmıştır. 

Kuşku ve Barış İçerisinde İran ile Bölgesel Rekabet 

Bölgesel güç olma iddiasındaki Türkiye ve İran ilişkileri, Orta Doğu’yla ilişkiler-
de ayrı bir başlık olarak incelenmeyi gerekli kılmaktadır. 1639’daki Kasr-ı Şirin 
Anlaşması’ndan beri iki ülke birbirini tanımaktadır. Neredeyse 400 yıldır de-
ğişmeyen ve 560 km’lik sınırıyla dünyanın en uzun sınırının paylaşıldığı farklı 
kimliklere sahip bu iki ülkenin ilişkisi birbirleriyle rekabete, ortak çıkarlara ve iş 
birliklerine dayanmaktadır. 

Türkiye’nin bölgesel güç olma iddialarını gerçekleştirmek açısından kendisini 
en çok zorlayan ülke İran olmuştur. İki rakip ülkenin ilişkilerinin doğasını en iyi 
tanımlayan kavram şüphesiz “rekabet” olmuştur. Söz konusu rekabet zaman 
zaman tehdit algısı oluşmasına da neden olmuştur. Bu kavrama ilginç bir şekil-
de mütemadiyen iş birliği eşlik etmiştir. Bölgenin istikrarı söz konusu olduğun-
da Türkiye ve İran iş birliği konusunda gerekli adımları atmaktan hiçbir zaman 
geri durmamıştır. Kısaca iki komşunun ilişkisi, tehdit algısı ve bölgesel iş birliği 
sarkacında gidip gelmektedir (Dışişleri Bakanlığı, 18 Ağustos 2019; Elik, 2011, 
s. 29). Bilhassa 2000 sonrası ilişkilerin seyri ve içeriği incelendiğinde bu du-
rum daha net bir şekilde anlaşılmaktadır. Raporun bu başlığında ikili ilişkilerin 
bu tabiatını üç temel olay üzerinden incelenecektir. İlki, 2003 Irak’ın İşgali ve 
Suriye krizi (bölgesel rekabet ve güvenlik); ikincisi, Nükleer Takas Anlaşması 
(bölgesel iş birliği); üçüncüsü, ekonomik ilişkiler (karşılıklı ekonomik bağımlılık) 
bağlamında ele alınacaktır. 

Türkiye dışında Orta Doğu’da en aktif dış politika izleyen ülke İran olmuş ve en 
iddialı dış politika da İranlı karar alıcılar tarafından yapılmaktadır. İran ile yüzyıllar-
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dır süren bölgesel rekabet, 21. yüzyılda da artarak devam etmiştir. Aynı zamanda 
bölgesel güç olan her iki ülkenin kendi aralarındaki ilişki hem Orta Doğu hem de 
küresel güçlerle ilişkilerini de tayin etmede önemli role sahiptir. 1990’larda SSC-
B’nin çökmesiyle Orta Asya’da artan rekabet algısı, 2003 Irak işgaliyle başlayan 
Suriye kriziyle zirveye çıkan İran’ın Orta Doğu’daki aktif etkinliği daha önce hisse-
dilmediği bir boyuta erişmiştir. Bu açıdan bakıldığında 1990’ların sonundan günü-
müze bölgedeki en kazançlı ülkenin İran olduğu görülmüştür. Olson’un deyimiyle 
2003 öncesinde Türkiye, İran’a göre daha avantajlı konumdayken 2003 Irak’ın 
işgali sonrasında avantaj İran’dan yana olmuştur (Olson, 2005, s. 199). 11 Eylül 
Saldırıları sonrasında ABD’nin Afganistan ve Irak işgalleriyle Taliban ve Saddam 
yönetimlerine karşı verdiği savaş, İran’ın yeni bir bölgesel etki alanı kazanmasını 
kolaylaştırmıştır. Üstelik kendisine alenen düşman olduğunu söyleyen süper bir 
gücün, ABD’nin olduğu bir dönemde artan bu etkinlik kayda değerdir. ABD’nin 
öncülüğünde gerçekleşen değişimlerde Washington yönetimi, İran’ı dışladıkça 
ve etkisini en aza indirmek istedikçe İran’ın bölgedeki etkinliği artmıştır. İran bu 
başarısını, izlediği mezhep temelli dış politikaya borçludur. Elbette tek başına bu 
unsur İran’ın başarılı olmasını sağlamamıştır. İran’ın nüfuzunun bütün Orta Do-
ğu’ya yayılmasında ABD’nin de önemli bir hizmeti, “hediyesi” olmuştur. Washing-
ton’un stratejik bir kaygıyla “kötü” ve “öcü” bir İran algısı inşa ederek başta Arap 
dünyası olmak üzere bölgeye daha fazla silah satarak hem bölgeyi istikrarsızlaş-
tırmış hem de bölgeyi kendisine daha bağımlı bir hâle getirmiştir. İsrail’i de ken-
dine daha bağımlı hâle getirmek de bunda etkilidir. Yoksa yaygın kanının aksine 
ABD’ye rağmen bir İran nüfuz alanı oluşmamıştır. Bu sebeple ABD’nin 2003’te 
Irak’ı işgali sonrasında bölgedeki gelişmeler ve yaşanan istikrarsızlık, mezhep 
temelli dış politika izleyen İran lehine gelişmiştir. Özellikle Irak’ta ortaya çıkan 
istikrarsız durumdan Şii kökenli liderlerin öne çıkması ve ülke yönetiminde Şiile-
rin baskın olması, İran’ın Irak üzerindeki nüfuzunu arttırmasına neden olmuştur. 
Mezhep temelli izlenen dış politikalar daha güçlü motivasyonlara dayandığından 
Şiiliğin merkezi konumundaki İran’ın Irak üzerinde daha fazla yönlendirmelerde 
bulunmasını kolaylaştırmıştır. İran’ın söz konusu kazançlı çıkma durumu, 2011 
yılında geldiğimizde Arap Ayaklanmalarıyla artarak devam etmiştir. Teopolitik 
odaklı İran dış politikasının şüphesiz reel-politikten bağımsız olduğu iddia edilme-
mektedir. Fakat gerek Türkiye ve gerekse İran için geçerli olan reel politiğin İran 
tarafından teopolitik unsurlarla desteklendiği görülmektedir. Özellikle Suriye krizi 
ve Arap Ayaklanmalarıyla izlediği dış politika, İran’ın dinî referanslarla değil daha 
çok reel-politik kaygılarla hareket ettiğini ve uzun yıllar neticesinde elde ettiği 
kazanımları sürdürmek istediğini ortaya koymaktadır. Kısaca İran, Şiiliği, dış poli-
tika amaçlarını gerçekleştirmek ve bölgedeki nüfuzunu genişletmek için teolojik 
ve ideolojik bir araç olarak kullanmıştır. Bunun da İran’ın dış politika yapımında 
kendisine avantaj sağladığı düşünülmektedir (Ekşi, 2017; Okyar, 2015, s. 69).

Irak’ın işgali, Arap Ayaklanmaları ve neticesinde patlak veren Suriye kriziyle 
hem Türkiye hem de İran açısından reel-politik kaygılar barındırmaktadır ve ikili 
ilişkilerde rekabetin en çetin yaşandığı yer olması nedeniyle bu kriz önemli bir 
yer işgal etmektedir. Özellikle de 2000 sonrası ABD’nin Irak’ı işgali sonrasında 
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iki ülke ortak tehdit algısına sahip olduğunda iş birliklerini arttırdılar (Benli-Altu-
nisik, 2010, s. 155; Stein ve Bleek, 2012, s. 146). Türkiye aynı şekilde Suriye’de 
yaşanacak bir istikrarsızlığın (2011’den beri yaşanan) ülkenin güvenliğini tehdit 
edeceği gerekçesiyle süreçte aktif bir şekilde rol almıştır. Üstelik bu tehdit sa-
dece can güvenliği endişesi yaşayan Suriyelilerin Türkiye’ye sığınmasıyla sınırlı 
değil aynı zamanda Suriye ve Irak’ın kuzeyinde terör örgütlerinin yuvalanması 
anlamına da gelmektedir. Dolayısıyla bölgede doğacak güç boşluğu yıllardır 
PKK terör örgütünden muzdarip Türkiye için ulusal güvenliği tehdit eden yeni ve 
farklı terör örgütleri demektir. İran da meseleyi, reel-politik ve stratejik açıdan 
değerlendirmektedir. Bölgedeki müttefiki Esad rejiminin yıkılması neticesinde 
ortaya çıkacak güç boşluğunun ülkeye zarar vereceği düşünülmektedir. Bunun 
dışında gelecek muhtemel rejimin pek de İran yanlısı olması beklenmediğin-
den Esad rejiminin devamı konusunda İran’ın ısrarcı olduğu görülmüştür. Fakat 
iki komşu ülke olarak Türkiye ve İran’ın benzer kaygılarla hareket etmesine 
rağmen izledikleri politika ve tuttukları taraf farklı olmuştur. Türkiye, Suriye’de 
rejim değişikliği için müdahaleden yana Batı bloğundan yer alırken Tahran yö-
netimi, Rusya ve Çin ile ortak hareket ederek Şam yönetimini desteklemeyi uy-
gun bulmuştur. İran, Suriye’deki mevcut rejimin kalması yönünde elindeki tüm 
imkânları seferber ederken (Hizbullah kanalıyla Suriye’deki iç savaşa doğrudan 
müdahil oldu) Türkiye de rejimin gitmesi yönünde muhalif grupları destekle-
yerek ciddi bir irade göstermiştir (Stein ve Bleek, 2012, s. 146). Türkiye’nin bu 
yöndeki iradesi, olayların patlak verdiği ilk yıllar kadar olmasa da hâlâ mevcut 
rejimin varlığına sıcak bakmamaktadır. Fakat sonrasında Suriye’de yaşanan ge-
lişmeler (artan mezhep çatışmaları ve sivil ölümleri) bu konuda pozisyonunu 
değiştirmeyen İran’ın arzu ettiği şekilde ilerlediğini göstermektedir. Dolayısıyla 
Suriye krizinde taban tabana zıt politika izleyen iki komşu ülkenin bu konuda 
ciddi bir fikir ayrılık içerisinde olduğu görülmektedir. Bu da sorunun çözümünü 
zorlaştırmaktadır. Yine de son yıllarda bölgede artan mezhep çatışmaları, sivil 
ölümlerin artması ve ABD’nin PYD-YPG terör örgütlerini desteklemesi netice-
sinde Suriye’de her iki ülke için çözüm yolunda iş birliğini zorunlu kılmaktadır. 
Nitekim bunun somut adımı, Türkiye ve İran’ın Rusya’ya birlikte Astana Süre-
ci’yle başlatılmıştır. 

Türkiye açısından İran ile farklı dış politikaya sahip olmak, Suriye kriziyle sınır-
lı olmamıştır. 2011’de Türkiye’nin NATO kapsamında Kürecik’te kurulan erken 
uyarı sistemini kabul etmesi, bunu doğrudan kendine tehdit olarak algılayan 
İran’ın tepkisini çekmiştir. Öyle ki İranlı yetkililer, ülkelerinin herhangi bir saldı-
rıya uğramaları hâlinde söz konusu NATO füze kalkanı radarlarını vuracaklarını 
açıklamaktan çekinmemişlerdir (Sinkaya, 2012, s. 152; Yeşilyurt, 2009, s. 451, 
454). Yine de Suriye krizi ve sonrasında yaşanan gelişmeler, iki komşu ülkenin 
ilişkilerinde anlaşmazlık ve iş birliğinin beraber yürüdüğü bir örnek olması açı-
sından önemli görülmektedir.

Aralarındaki ihtilaflara rağmen Türkiye-İran ilişkileri günümüze kadar istikrarlı 
bir yönde seyretmiştir. Bu zemin üzerinde ilerleyen AK Parti dönemi Türkiyesinin 
İran’a karşı yürüttüğü dış politika, konjonktürel ve kısa vadeli kazanımlara kurban 
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ısrarla İran için talep 
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da kuvvet kullanımını 
tasvip etmemektedir.

edilmemiştir. Türkiye gerek ABD gerekse Avrupalı ülkelerin İran’a karşı 1979 İran 
Devrimi’nden beri uygulamış oldukları farklı düzeydeki ambargo ve yaptırımlarda 
komşuluk ilişkilerini ve uzun vadeli çıkarlarını zedeleyecek bir tavır içine girme-
miştir. Özellikle İran’ın 2004’ten itibaren açıkça PKK’yı terör örgütü olarak ilan 
etmesi ve mücadelede Türkiye ile iş birliği sağlaması ve ortak bir perspektif oluş-
turmaları, zor dönemlerinde Türkiye’nin desteğini almasını sağlamıştır. Uyguladı-
ğı nükleer programlar nedeniyle uluslararası toplumun açık düşmanlığını gören 
İran, bu yıllarda hasmane ilişki içine girmemiştir. Zira Türkiye özellikle AK Parti 
hükûmetleri döneminde İran’ın uluslararası camiadan tecrit edilmesini istemediği 
gibi bu ülkenin istikrarsızlaşmasına yol açacak hiçbir girişimin içeresinde de yer 
almamaktadır. İran ile ilişkiler, iki ülke için olduğu kadar Orta Doğu’da istikrar ve 
güvenin sağlanması için de önemlidir. Türkiye-İran arasında yaşanacak sorunlar, 
bölgedeki diğer gelişmeleri de doğrudan etkilemektedir. Ayrıca bölge açısından 
her iki ülkenin yer almadığı çözümler de kalıcılık sağlamamaktadır (Afacan, 2018; 
Balcı, 2018; Sinkaya, 2012, s. 335). 2010 yılında Türkiye’nin Brezilya ile yapmış 
olduğu ara buluculuk faaliyeti (Takas Anlaşması) ve bu sorunda kolaylaştırıcı rol 
oynayarak İran’ı savunması bunun en belirgin göstergesidir. Türkiye, Mayıs 2010 
yılında, İran’a nükleer yaptırım uygulanmasına BM Güvenlik Konseyi’nde karşı 
çıkmıştır. Washington’un İran’a yönelik yaptırım yönündeki girişimlerinin sonuç-
lanacağı bir dönemde, 17 Mayıs 2010’da Türkiye, Brezilya ve İran ile Tahran An-
laşması’nı imzalaması, ABD dış politikası açısından sorunlu olarak görülmüştür. 
ABD, anlaşmanın hayata geçmemesi için zorluk çıkarmış ve elinden geleni ardına 
koymamıştır. Üstelik bu durum bir diplomatik zafer ve sorunun çözümü olarak 
(uranyum zenginleştirme programı) uluslararası medyaya takdim edilmiştir. Bir 
başka açıdansa bu anlaşmanın gerçekleşmiş olması kimi yazarlar tarafından “bü-
yük güçleri ters köşeye yatırmak” olarak da okunmuştur (Zengin, 2010, s. 287, 
293). Zira daha önce hem ABD hem de Avrupalı ülkelerin nükleer konusunda İran 
için talep etmiş oldukları formül, büyük oranda anlaşmadakiyle benzerlik gös-
termekteydi. Buna rağmen Türkiye’nin çabasını sürdürdüğü görülmektedir. Uran-
yum zenginleştirme programı uygulanmamış olsa da Türkiye, diplomatik çözüm 
süreci için Ocak 2011’de İran, BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimî üyesi (ABD, Bri-
tanya, Fransa, Rusya ve Çin) ile Almanya’dan oluşan P5+1 grubuyla İstanbul’da 
çözüm için masaya oturarak kararlılığını göstermiştir. Türkiye’nin nükleer mese-
lesine yaklaşımına bakıldığında komşusu İran’ın nükleer silah sahibi olmasını is-
temediğini farklı platformlarda açıkça muhataplarına iletmiştir. Buna rağmen ABD 
ve diğer ülkelerin ısrarla İran için talep ettikleri yaptırım ya da kuvvet kullanımını 
tasvip etmemektedir. Bunun yerine İran’ın barışçıl amaçlı nükleer geliştirmesini ve 
tesislerini uluslararası denetime açmasını tavsiye etmektedir. Ayrıca uluslararası 
topluma verdiği mesajda nükleer enerji ile nükleer silahlanmanın kesin çizgilerle 
birbirinden ayrılması gerekliliği konusunda ısrarcı olmaktadır. İran’a karşı ikna ve 
diplomasi gibi yöntemlerin kullanılmasının daha doğru bir yol olacağını düşün-
mektedir. Türkiye dikkatle yürüttüğü bu süreçte, İran ve Batılı ülkeler arasında 
taraflardan biri için tercihte bulunmaya da zorlanmamanın yollarını aramaktadır 
(Olson, 2005). Kısaca 1990 sonrası ilişkilerin bozulmadan yürütülmesi, doğal gaz 
ticareti ve yatırım projeleriyle oluşan iş birliği ve İran’ın ortak tehdit olarak algıla-
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dığı PKK’ya verdiği desteği kesmiş olmasıdır. AK Parti döneminde ikili ilişkilerin genel durumu 1990’lardan 
daha iyi bir yerde ve iş birliğinin daha fazla olduğu söylenebilir. 

Yukarıda görüldüğü üzere AK Parti döneminde şüphesiz İran ile bölgesel rekabet konusunda yoğun 
ilişkiler yaşanmıştır. Türkiye bu dönemde karşılıklı ekonomik bağımlılık ilkesinin altını çizerek ikili iliş-
kilerde ticareti ve diplomasiyi önceleyerek ama siyasi krizi konuşma yolunu da tercih etmiştir. Gerek 
Suriye konusundaki anlaşmazlıklar gerekse de İran’ın nükleer programıyla ilgili yaptırımlara karşın iki 
ülke arasındaki ticari ilişkiler uzun yıllardan sonra ilk defa daha iyi seviyelere gelmiştir. Bunda iki ülkenin 
ticari hacimlerinin gelmiş oldukları ileri seviyenin (bkz. Tablo 3) ve 2014 yılında kurulan Yüksek Düzeyli İş 
Birliği Konseyi mekanizması çerçevesinde ilişkilerin kurumsal bir çerçeveye oturtulmasının etkisi yadsı-
namaz. Ayrıca Türkiye, İran’ın en büyük doğal gaz müşterisi konumundadır.

Tablo 3. Türkiye-İran Dış Ticaret Değerleri (1.000 $)

Yıllar İhracat İthalat Hacim Denge
2008 2.029.760 8.199.689 10.229.449 -6.169.929

2009 2.024.546 3.405.986 5.430.532 -1.381.440

2010 3.044.177 7.645.008 10.689.185 -4.600.831

2011 3.589.635 12.461.532 16.051.167 -8.871.897

2012 9.921.602 11.964.779 21.886.381 -2.043.177

2013 4.192.511 10.383.217 14.575.728 -6.190.706

2014 3.886.190 9.833.290 13.719.480 -5.947.100

2015 3.663.760 6.096.242 9.760.002 -2.432.482

2016 4.966.176 4.699.777 9.665.953 266.399

2017 3.259.270 7.492.104 10.751.374 -4.232.834

2018 2.393.608 6.931.257 9.324.865 -4.537.649

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan verilerden derlenmiştir. 

İran ile ticaret ilişkilerinde, İran lehine bir durum söz konusudur. Bunun başlıca nedeni, Türkiye’nin pet-
rol ve doğal gaz ithal etmesidir. Buna rağmen bölgesel güç olma iddiasındaki Türkiye bu iddiaya sahip 
başka bir ülke komşusu İran’la ekonomik ilişkilerini geliştirme konusunda istekli görünmektedir. Türkiye 
özellikle jeopolitik konumunu kullanarak yapmış olduğu alt yapı yatırımları ve kurduğu çoklu ilişkilerle 
enerji konusunda önemli bir merkez olmayı arzu etmektedir. Enerji kaynağına sahip İran’ın Türkiye’nin 
bu amacını gerçekleştirmede önemli bir rolü bulunmaktadır. Her iki ülkenin özellikle ticari ilişkileri ge-
liştirmede ABD’nin siyasi ve ekonomik baskılarına maruz kalmaları süreci zorlaştırmaktadır. Türkiye bir 
yandan Batılı ülkelerle ilişkileri korurken diğer yandan İran ile ilişkilerini sürdürmeyi amaçlamaktadır.

Sonuç olarak Türkiye-İran ilişkilerine bakıldığında sorunsuz olmasa da istikralı bir şekilde devam ettiği gö-
rülmektedir. Aralarındaki kuşku ve rekabete rağmen yüzyıllardır herhangi ciddi bir sorun yüzünden karşı 
karşıya gelmemiş olmaları bunun en iyi kanıtıdır. Ayrıca önemli bir gelişme olarak son yıllarda ikili ilişkiler, 
ideolojik kaygılardan büyük oranda arındırılmıştır bu da altı çizilmesi gereken bir durumdur. Özal dönemi 
dışında AK Parti dönemine kadar Türkiye-İran ilişkilerinde ekonomi hep geri planda yer almaktadır (İnat ve 
Caner, 2017). İran’ın uluslararası arenada sıkça ekonomik yaptırım meselesiyle uğraşacağı öngörülmektedir.  
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Küresel ve bölgesel 
güç konumundaki bu 

aktörlerin hepsiyle 
dengeli bir ilişki 

yürütmek maharet 
isteyen oldukça zor bir 

iştir. 

Bu yüzden yakın gelecekte Türkiye’nin İran ile ilişkileri, Batılı ülkeler ve Suriye krizi 
gölgesinde gelişecektir. Esasında Türkiye arzu etmese de bölgesel güç rekabeti 
içerisinde olduğu İran’ın küresel güçler tarafından sıkıştırılmış olması, Türkiye’nin 
lehine işleyen bir süreç hâline gelebilir. Türkiye bu durumda İran’ın daha makul 
ve uluslararası toplumla daha fazla iş birliği yapması konusunda baskı oluştur-
ması uygun bir politika olarak gözükmektedir. Özellikle 2000 sonrasında iki ülke 
arasında faaliyetlerin artması ve karşılıklı ekonomik bağımlılıklar, tarihten gelen 
güvenlik problemini bir miktar giderebilse de tamamen ortadan kaldırması zor 
gözükmektedir. Fakat bölgesel olarak iki ülkenin iş birliği yapması ve ilişkilerde 
çatışma yerine ekonomik iş birliğini öncelemesi, küresel güçlerin bölgeye nüfu-
zunu zorlaştıracaktır. 

Buraya kadar AK Parti’nin dış politikada gerek ABD, Rusya gerekse de AB, Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika ve İran ile ilişkilerinde yoğun bir gündemin yaşandığı gö-
rülmektedir. Küresel ve bölgesel güç konumundaki bu aktörlerin hepsiyle dengeli 
bir ilişki yürütmek maharet isteyen oldukça zor bir iştir. İlk yıllar açısından henüz 
iktidara gelmiş bir Parti için bu durum zorlu bir süreci işaret etse de Parti içinde 
geçmişte önemli görevler üstlenmiş tecrübeli isimlerin varlığı, AK Parti’nin ikti-
darda olduğu yıllarda birçok alanda vasatın üstünde bir dış politika performansı 
göstermesini kolaylaştırmıştır. Uzun yıllar süren koalisyon hükûmetlerinden sonra 
Türk halkının güçlü desteğiyle tek başına iktidara gelen AK Parti, dış politikada 
Türk halkının ilgisini çekmiştir. Bunun neticesi olarak da Türkiye’nin bu dönem-
de hem kendi bölgesinde hem de dünyada ağırlığı önceki yıllara oranla çok art-
mıştır. Bu tespit, yerli-yabancı muhalif-taraftar, ulusal-uluslararası platformlarda 
açıkça dile getirilmiştir. Dış politika yönelimleri açısından günümüzde bir miktar 
güvenlikçi bir dış politikaya kayış olsa da Davutoğlu etkisinin hâlâ dış politikada 
devam ettiği söylenebilir. Son olarak Parti açısından dış politikada yeni bir dış 
politika söylem ve vizyonunun oluştuğunu söylemek için henüz erken gözükmek-
tedir. Fakat ciddi bir arayışın varlığından söz etmek mümkündür. Yoğun bir arayış 
içerisinde olmasına rağmen AK Parti döneminde TDP’de uluslararası sistem, ku-
rumları ve yönelimleri açısından köklü bir sapma da yaşanmamıştır. Dolayısıyla 
Türkiye’nin dış politika yönelimleri ve küresel güçlerle ilişkilerinde ancak sınırlı 
değişiklikler olmuştur. Dış politika yapım süreçlerindeki bazı değişikliklerin varlı-
ğı, ülke olarak Türkiye’nin eskiye nazaran AK Parti döneminde daha güçlü siyasi 
bir iradeye sahip olması ve ekonomik olarak ciddi bir düzeye gelmiş olmasından 
kaynaklanmıştır. Ekonominin belli bir düzeye gelmesi, Türkiye’nin askerî ve diplo-
matik kapasitesinde dönüşüm yaşanmasına katkı sağlamıştır. Dış politikada Türki-
ye’nin bağımsız, etkin ve çıkarlarına uygun karar alabilmesi söz konusu ekonomik 
ve askerî kapasitesini arttırmış olmasından ileri gelmiştir. Zira AK Parti iktidarı bo-
yunca önemli dış politika hedeflerinden biri, yerli savunma sanayisini geliştirerek 
Türkiye’yi askerî açıdan da dışarıya bağımlı olmaktan kurtarmaktır. Dolayısıyla AK 
Parti dış politikası değerlendirilirken bu hususların göz önünde bulundurulması 
daha isabetli bir analiz için gereklidir.



B4. TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA  
KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

Türkiye’deki siyasi, iktisadi ve sosyal gelişmeler ile dış politika arasında sıkı bir 
ilişki bulunmaktadır. Türkiye’nin dış politika yapımında karşı karşıya kaldığı so-
runların ekseriyeti, uluslararası sistemin doğası ve bölgesel gelişmelerden ziya-
de dâhilî faktörle bağlantılı (kronikleşmiş ve çözüme kavuşamamış meseleler) 
olmuştur. Türkiye’nin dış politika yapımındaki başarısı bu zorlukların üstesinden 
gelmesiyle doğrudan ilişkilidir. Söz konusu sorunlar aynı zamanda küresel güç-
lerin ülkenin iç işlerine müdahale etmesine ve ülkenin uluslararası camiada zor 
duruma düşmesine sebep olmaktadır. Türkiye’nin dış politikada başarılı olduğu 
dönemler söz konusu sorunların ülkenin dış politika yönelimini daha az etkilediği 
dönemlere tekabül etmektedir. 

Son dönem Osmanlı’dan günümüze Türkiye, dış politikada gerek haricî faktörler gerekse dâhilî faktör-
ler olmak üzere birtakım meydan okumalarla karşı karşıya kalmıştır. Bunların kimi dönemsel ve yakın 
zamanlıyken kimi evvelden devralınan mirasla beraber gündeme gelmiştir. Bu zorluklar, Türkiye’nin 
önüne bazen uluslararası arenada çıkarılmış bazen de Türkiye’nin stratejik ve taktik manevra kapa-
sitesine ket vurmuştur. Çok farklı boyutlarda ve niteliklerde oldukları görülen sorunların uluslararası 
sistemden ve bölgesel gelişmelerden kaynaklı olanları, Türkiye’nin kendi iç dinamikleri dışında geli-
şenlerdir. Bununla birlikte Türkiye ayrıca kendi iç meselelerinden kaynaklı birtakım zorluklarla karşı 
karşıya kalmıştır. Aşağıda görüleceği üzere ülkenin kendi içindeki birtakım sorunların dış politika söz 
konusu olduğunda ülke dışı aktörlerin de müdahil olmasıyla farklı bir boyuta taşındığı görülmüştür. 
Türkiye’nin kronikleşen Kıbrıs meselesi, 1915 Olayları ve PKK terör sorunu bu yönde örnek verilecek 
en temel üç önemli olaydır. Elbette Türkiye’nin sorunları bunlarla sınırlı değildir. Metin içinde de yer 
yer temas edilen kapasite-ideal uyuşmazlığı, nitelikli ve donanımlı personel, dış politikanın iç siyaset 
malzemesine kolayca devşirilmesi (domestic audience cost) gibi sorunlar da rahatlıkla kronik mese-
lelere dâhil edilebilecek unsurlardır. Bütün bunları değerlendirmek, çalışmanın odağını dağıtacağı 
endişesiyle çalışmada sadece öne çıkan üçüne temas edilmiştir. Dâhilî sebepler olarak ele alınan bu 
üçü dışında askerî, siyasi ve ekonomik kapasite sorunları da karşılaşılan zorluklar bağlamında değer-
lendirilecektir. Aşağıda tartışılan başlıkların tamamı metin içinde farklı bağlamlarda tartışıldığından 
meselenin tüm yönlerine temas edilmeyecek olup yalnızca dış politika yapımını zorlaştırmada hangi 
ölçüde ve ne şekilde etki ettiği vurgulanacaktır. 
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Türkiye de 
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yeni düzeninden 
özellikle Soğuk Savaş 

sonrasında birtakım 
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Uluslararası Sistemin Değişen Doğası ve  
Bölgesel Gelişmelerden Kaynaklı Zorluklar

Dış politika hem uluslararası sistem hem bölgesel dinamikler hem de ülke içinde-
ki gelişmeler ışığında yapılmaktadır. Yine dış politika yapımında ilgili ülkenin dün-
ya siyasetindeki ağırlığı, lider ve ülkenin kendine özgü şartları dışında uluslararası 
sistemin yapısı, küresel aktörlerin olaylara müdahalesi gibi haricî sebeplerle bir-
likte belirlendiği daha önce vurgulanmıştı. Türkiye sahip olduğu birikimi sayesin-
de günümüze kadar uluslararası sistemdeki birçok farklı yapısal değişiklere ayak 
uydurabilen ve uyum sağlayabilen ülkeler arasında yer almaktadır. Buna rağmen 
birçok ülke gibi Türkiye de uluslararası sistemin yeni düzeninden özellikle Soğuk 
Savaş sonrasında birtakım meydan okumalarla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Çift 
kutuplu dünya sisteminin dağılmasıyla ortaya çıkan belirsizlik ve endişe her ge-
çen gün kendini daha da hissettirmiştir. Soğuk Savaş sonrası düzen arayışının 
sonuçlanmaması ve yeni düzenin hangi parametreler üzerine oturacağı, dış po-
litika yapımı için ciddi zorluklar oluşturmaktadır. Üstelik Soğuk Savaş sonrasında 
ayakta kalan ABD’nin tek başına uluslararası sistemde istikrar sağlayacak imkân 
ve yetenekleri haiz olmadığı da çok kısa süre içinde tecrübe edilmiştir. Uluslara-
rası sistemin en temel gereksinimi olan denge, sistemin işleyişi açısından önemli 
bir unsurken ortaya çıkan yeni tabloda “denge sorunu” henüz bir neticeye var-
mamıştır. Devletlerin kendi çıkarlarını korumakla sorumlu oldukları ve varlıklarını 
sürdürmeleri için birbirlerine karşı oluşturdukları dengeler, uluslararası düzen 
oluşturma rolünden dolayı hâlâ çok önemli bir faktör olmaya devam etmektedir. 
Örneğin; 1990’lardan sonra ABD’nin uluslararası hukuku hiçe sayarak Irak’a keyfî 
bir şekilde saldırması sonrasında Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğunu ilan eden 
İsrail’i koşulsuz desteklemesi ve Suriye’nin topraklarının İsrail’e peşkeş çekilmesi, 
Türkiye ve bölge ülkelerinin kendi dinamikleri dışında gelişen olaylardır. Fakat 
sonuçları hem Türkiye hem de bölge ülkelerini doğrudan etkilemektedir. Bölge-
deki istikrar unsurunu riske atan bu gelişmeler yüzünden ilgili ülkeler, kendile-
rinin müsebbibi olmadığı sorunlarla boğuşmak zorunda kalmışlardır. 2003 Irak 
işgali ve Suriye krizi neticesinde ortaya çıkan otorite boşluğu neticesinde Türkiye 
(bölgedeki birçok diğer ülke gibi) yıllardır IŞİD terör örgütüyle mücadele etmek 
zorunda kalmıştır. Bugün hâlâ ortaya çıkan istikrarsızlıktan ötürü terör örgütleriyle 
mücadelede ciddi bir efor sarf edilmektedir.

Bütün olup bitenlere rağmen ABD ve diğer büyük aktörlerin uygulamalarının 
denetlenebileceği ve hesap verilebileceği bir mekanizma (veya denge unsu-
ru) henüz kurulamamıştır. Bu durumun uluslararası sistemin değişen doğası 
ve bölgesel gelişmelerin TDP için oluşturduğu zorluk neticesinde sorunların 
çözülemez, içinden çıkılamaz bir hâl almasına sebep olmaktadır. Çünkü bu 
şartlar altında küresel güçlerin keyfî ve herhangi bir hukuka/norma ve teamüle 
dayanmayan birçok tasarrufu bulunmaktadır. Bu sebeple aslında rahatlıkla ve 
suhuletle çözebilecek birçok mesele, bölgesel ve küresel aktörlerin dâhil olma-
sıyla farklı denge durumları ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’nin öncelikle kendi iç 
sorunları olarak görülen Kıbrıs, PKK terörü ve Ermeni meselelerinin diğer ülke-
lerin muhtelif gerekçelerle meseleye müdahil olmasıyla çözümü zorlaşmıştır.
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Bölgesel gelişmelerden kaynaklı zorluklar da TDP’yi çok fazla etkilemektedir. 
Türkiye bulunduğu coğrafya itibarıyla ajandası sürekli yoğun bir ülke olmuştur. 
Türkiye, konumunun her ne kadar birçok avantajını yaşasa da iç siyasetini de et-
kileyecek birçok dış politika meseleleriyle sadece ülkenin bulunduğu konumdan 
dolayı etkilenebilmektedir. Bölgedeki gelişmelere karşı önceden gerekli tedbir-
lerin alınmaması durumunda çok daha büyük bedel ödemek zorunda kalınabil-
mektedir. Bu açıdan bakıldığında çok boyutlu/yönlü dış politika gündemi, Türki-
ye için bir tercihten öte zorunluluktur. Yine olumlu gibi gözükmesine rağmen bu 
durum kapasite sorunu nedeniyle zorluklar yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu 
durumun en güncel örneği, Türkiye’ye en uzun sınırı bulunan komşusu Suriye’de 
yaşanan krizde yaşanmıştır. 24 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Türkiye’de yaşayan Su-
riyeli sığınmacı sayısının 3 milyon 571 bin 175 kişi olduğu kaydedilmiştir ve her 
geçen gün de artmaktadır (Yıllara Göre Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler, 
2020). Türkiye açısından bu durum sadece insani bir kriz değil aynı zamanda is-
tihdam, güvenlik ve uyum krizidir. Zira eş zamanlı olarak PKK-IŞİD ile mücadele 
ederken diğer yandan komşusu Irak’ın istikrarını dikkate alması gerekmektedir. 
İran’ın uluslararası ambargoya maruz kaldığı bir ortamda Türkiye’nin geçmişten 
gelen uzun soluklu barış ortamını muhafaza etmek gibi başka bir sorumluluğu 
bulunmaktadır. Tüm bunlara ek olarak Türkiye, küresel güçlerin bölgeye yönelik 
ilgilerinden asgari düzeyde etkileneceği bir denge oyunu kurmak gibi bir zorlukla 
karşılaşmaktadır. Ülke içinde her şeyin normal gittiği bir dönemde bile bu ortam-
da dış politika yürütmek önemli bir maharet isterken siyasi istikrar sorununun 
yaşandığı yıllarda bu çok daha zor olmaktadır.

Kronikleşen ve Çözüme Kavuşamamış Sorunlar

Uluslararası sistemin yapısından doğan sorunlar dışında Türkiye’nin üstesinden 
gelmesi gereken bazı kronik sorunları bulunmaktadır. Bunlar farklı mecralarda, 
ikili ilişkilerde, bölgesel gerilim hatlarında ve uluslararası arenada Türkiye’nin 
hem manevra kabiliyetini azaltmakta hem de rakiplerine karşı elini zayıflatmak-
tadır. Şimdi hangi meselenin hangi aktörler açısından Türkiye için uğraşılması 
gereken bir iş olduğu birkaç örnek olay üzerinden incelenecektir. 

Kıbrıs Meselesi

TDP’nin kronikleşmiş ve günümüzde de hem gerilimlere neden olan hem de za-
man zaman uluslararası baskı oluşmasına sebep olan problemlerinden biri Kıbrıs 
meselesidir. Daha önceki kısımlarda ele alınan birçok başlıkta Kıbrıs meselesine 
temas etme zorunluluğu fark edildiğinde TDP’nin karşılaştığı zorluklar daha iyi 
anlaşılacaktır. Türkiye, Kıbrıs sorununda öncelikle Yunanistan ile karşı karşıya gel-
miştir. 1960’a kadar Kıbrıs farklı boyutlarda gündeme gelmişse de TDP’nin günde-
minde önemli bir yer işgal etmemiş, Türk-Yunan ilişkilerini doğrudan etkileyecek 
bir boyuta taşınmamıştır. 1963 yılındaki Rumlar tarafından düzenlenen Kanlı Noel 
Saldırısı ve devamında artan saldırılar sonucu Türkiye, 1964 yılında BM Güvenlik 
Konseyi’ne başvurması dışında adaya müdahale etme isteği, ABD Başkanı Lyn-
don Johnson tarafından gönderilen mektupla engellenmiştir. Mektubun varlığı, 
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Kıbrıs meselesinin ne kadar çetrefilli bir mesele olduğuna dolayısıyla çözümünün 
de zorluğuna işaret etmektedir. Kıbrıs sorunu böylece ilk defa ABD-Türkiye ilişki-
lerine de sıçramıştır. Türk toplumunun haklarını ihlal etmesiyle Türkiye garantör 
ülke sıfatıyla Temmuz 1974’te adaya müdahale etmiş ve sonrasında ambargoya 
maruz kalarak ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. 1990’lara gelindiğinde AB 
üyeliğine müracaat etme isteğinin karşısına yine Kıbrıs meselesi çıkmıştır. Güney 
Kıbrıs Rum Kesimi’nin AB’ye üyelik başvurusu ve müzakerelerin başlamasıyla 
Kıbrıs sorunu, Türkiye açısından aynı zamanda AB üyeliğiyle irtibatlandırılmıştır. 
Böylece meseleye yeni bir taraf daha eklenmiş böylelikle AB, Kıbrıs meselesinin 
hukuki bir tarafı olmuştur. Güncel gelişmeler ışığında TDP’nin Kıbrıs bağlamında 
karşısına çıkan zorluk, Doğu Akdeniz’de doğal gaz hakları konusunda olmuştur. 
Türkiye-Kıbrıs arasındaki gerginlik, 2010’dan itibaren Doğu Akdeniz’de zengin 
hidrokarbon yataklarının keşfedilmesi ve uluslararası büyük enerji şirketlerinin 
bölgeye ilgi göstermesiyle artmıştır. ABD menşeli Noble ve Exxon Mobil şirket-
lerinin yanı sıra İtalyan ENI ve Fransız Total şirketleri de Kıbrıs (Rum yönetimi) ile 
yaptıkları anlaşmalarla bölgede ticari faaliyetler yürütmektedirler. Buna paralel 
olarak Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ile birlikte Mısır, İsrail ve Ürdün’le ayrı ayrı 
üçlü iş birliği anlaşmaları imzalamıştır. 

Görüldüğü üzere farklı unsurların ve çıkar ilişkilerinin devreye girmesiyle önceleri 
sadece İngiltere ve Yunanistan ile yürütülen Kıbrıs müzakerelerine AB ülkeleri, 
ABD, Mısır, İsrail ve Ürdün dâhil olmuştur. Bu kadar farklı ülkenin çıkar alanı olan 
bir yer konusunda çözüm bulmak çok zor olduğundan Kıbrıs meselesi, TDP için 
kronik bir problem alanı hâline gelmiştir. Nitekim Türkiye’nin Fatih ve Yavuz son-
daj gemilerini Kıbrıs açıklarına gönderme ve geminin Kuzey Kıbrıs’ın ruhsat ver-
diği bölgelerde doğal gaz aramalarına başlama hamlesi sadece Rum kesiminin 
değil Yunanistan, AB, Mısır, İsrail, Ürdün ve ABD’nin de tepkisine neden olmuştur.

1915 Olayları ve Türk-Ermeni Uyuşmazlığı

TDP’nin uzun yıllar süregelen sorunlarından biri de Ermeni uyuşmazlığı ve di-
asporası faaliyetleridir. Batılı ülkelerin büyük çoğunluğunda yoğun faaliyet 
gösteren Ermeni diasporası, Ermeni soykırımı iddiaları ve bu iddialara daya-
nan yasa tasarılarıyla Türkiye’yi hukuki ve siyasi olarak yaptırımlarla zor duru-
ma düşürme çabası içerisinde olmuştur. Ermeni meselesi ilk defa Ayestefanos 
Antlaşması (1878) sonrasında Berlin Antlaşması’yla (1878) gündeme gelerek 
uluslararası bir boyut kazanmıştır. 1915 Olaylarının Türkiye açısından ciddi bir 
sorun hâline gelmesi 1960’lı yıllara tekabül etmektedir. 1915 Olaylarına dair 
Türk-Ermeni uyuşmazlığı, Lozan Barış Antlaşması’nda (1923) tartışılmış ve me-
seleye dair hükümlere yer verilmiştir. Türkiye açısından Ermeni Olayları çözüme 
kavuşturulmuş olsa da onlar olayı canlı tutma gayreti içerisinde olmuştur. Bu 
konuda bilhassa propaganda, lobicilik ve şiddet eylemlerine başvurarak Erme-
ni diasporasını TDP için ciddi bir sorun alanı hâline getirmişlerdir. Uluslararası 
tanınırlık kazanmak ve iddialarını desteklemek amacıyla yoğun Türkiye karşıtı 
faaliyetlerde bulunan diasporanın, Türkiye’den toprak ve 1915 tehcirinde haya-
tını kaybedenler için tazminat gibi talepleri bulunmaktadır. Ermeni örgütlerinin 
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faaliyetleri yasal yollarla haklarını aramakla sınırlı olmamış aynı zamanda sui-
kastlarla önemli Türk devlet adamları ve diplomatları da öldürmüşlerdir. 

Yakın tarihe bakıldığında Talat Paşa ve Said Halim Paşa gibi önemli Osmanlı dev-
let adamlarının Ermeni milliyetçileri tarafından öldürüldüğü bilinmektedir. 1975 
sonrasında kurdukları Ermenistan’ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu (Armenian 
Secret Army for the Liberation of Armenia-ASALA) adlı terör örgütüyle Türk diplo-
matlarına da yoğun bir saldırı başlatmışlardır (“1915 Olaylarına Dair Türk-Ermeni 
Uyuşmazlığının Arka Planı”, 2019). ASALA, 1979’dan sonra terör faaliyetlerini gittik-
çe yoğunlaştırmıştır. Öyle ki 1975 ile 1984 yılları arasında ASALA ve bağlı örgütler, 
farklı ülkelerde 203 terör eylemi gerçekleştirmiş olup otuza yakın Türk diplomatı 
şehit etmişlerdir. 1980’li yıllara gelindiğinde Ermeniler, propagandada strateji de-
ğiştirdiğinden terör eylemlerinde ciddi bir azalma olmuştur. Ermeniler bulunduk-
ları ülkelerde yaptıkları lobicilik faaliyetleriyle “Sözde Ermeni Soykırımı” tasarısını 
kabul ettirmeye çalışmışlardır. Yerel meclislerden en üst yasama organı ve siyasi 
mercilere ulaşarak Türkiye üzerinde uluslararası baskı kurmayı hedeflemişlerdir. 
Bu yöndeki iddiaları resmî olarak tanıyan ülke 1965 yılında Uruguay olmuştur. Er-
meni diasporasının yürüttüğü faaliyetler neticesinde şu ana kadar 25 ülke 1915 
Olaylarını “Sözde” Soykırım olarak tanımıştır.1 Rusya, Kanada, Belçika, Yunanistan, 
İtalya, Fransa ve Almanya gibi ülkeler tasarıyı kabul eden ülkeler arasındadır. Ay-
rıca BM Savaş Suçları Komisyonu ve BM’nin bazı alt komisyonları, Avrupa Konseyi 
ve Avrupa Parlamentosu da “Sözde Ermeni Soykırımı” iddialarına destek vermiştir.

Esasında 1915 Olaylarının Türkiye açısından zorluklar oluşturmasının bir başka 
nedeni daha bulunmaktadır. 2000’li yıllarda dünya konjonktüründeki “kimlik” te-
melli gelişmeler bu konuda Ermeni lobi faaliyetlerinin lehinde gelişmiştir. Dünya 
gündeminde Ruanda ve Srebrenitsa (Bosna) gibi katliamların uluslararası mahke-
me tarafından “soykırım” olarak nitelendirilmesi, Darfur’daki (Sudan) gibi büyük 
çaplı katliamların gerçekleşmesi, Ermeni diasporasının çabalarıyla 1915 Olayları-
na karşı dünya kamuoyunu daha duyarlı hâle gelmesine sebep olmuştur. Türki-
ye’nin itiraz ve girişimlerine rağmen yakın ilişkide olduğu ülkelerde bile iddialar 
kabul görmüş zaman zaman ikili ilişkilerde gerginliğe neden olmuştur. Örneğin; 
2000 yılında Fransa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde soykırım tasarısı dışın-
da 2006 yılında Parlamento, Ermeni iddialarının inkâr edilmesinin suç olduğunu 
kararlaştırmıştır. Buna karşılık Türkiye, Fransa’yla ilgili projelerini dondurduğunu 
ilan etmiş ve Paris Büyükelçisini ülkeye geri çağırmıştır.

Sonuçta gerçek olup olmadığına bakmaksızın Ermeni iddiaları, Türkiye’nin dün-
ya ile ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. 1915 Olayları, Türkiye ile AB ve ABD 
arasındaki ilişkileri ciddi şekilde olumsuz etkilemekte ve her sene 24 Nisan ta-
rihinde (öncesi ve sonrasıyla) dış politikada mesele hakkında bir gerginlik oluş-
maktadır. Türkiye sürekli olarak kendini açıklama yapmak zorunda hissetmek-
tedir. Mesele, Türk dış politika yapıcılarının ilerleyen dönemlerde de uğraşması 

1  Ermeni resmî makamlarına göre bu sayı 29’dur. Sayının farklı olmasının sebebi, Ermeni Dışişleri 
Bakanlığı bazı ülkelerdeki eyaletlerin kabul etmesini ülke olarak değerlendiriyor (bkz. Ministery 
of Foreign Affairs of the Republic of Armenia, 2019).
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gereken ve çözülememiş bir problem olarak önünde durmaktadır. Türkiye’nin 
bu konuda atması gereken adımların başında konu hakkında yoğun bir lobi 
faaliyeti yapması gelmektedir. Ayrıca söz konusu tahkir ve tezyif edici iddialara 
karşı çokça tanıtıcı ve bilgilendirici faaliyetlerde bulunması gerekmektedir. 

PKK ve Terör Sorunu

Kürt meselesi, Şeyh Said Ayaklanması’ndan sonra Türk siyasal yaşamı için uzun-
ca bir süre gündemde olmamıştır. Gündeme gelmesi 1960 sonrasını bulmuş, me-
sele farklı boyutlarla ülke gündemine gelmiştir. Bununla birlikte Türkiye’de Kürt 
meselesiyle PKK terörü birbirinden farklı iki konudur. Kürt meselesi, kültürel ve 
siyasal haklarla ilişkili olmasına karşın PKK terörü, devletin varlığı ve güvenliğine 
yönelik bir tehdittir. Irak’ın kuzeyi, Suriye’nin kuzeydoğusu ve İran’ın kuzeybatısı 
ile Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunu kapsayan bölgede faaliyet gösteren ve 
devlet kurmayı amaçlayan yasa dışı ayrılıkçı bir silahlı örgüt olan PKK-Partiya 
Karkerên Kurdistan (Kürdistan İşçi Partisi) 1978’de kurulmuştur. Dış politika açı-
sından bir tehdit olarak algılanması 1980’lerden sonraya karşılık gelmektedir. 
PKK sorunu her ne kadar görünürde bir iç sorun gibi gözükse de doğurduğu so-
nuçlar itibarıyla (bkz. Tablo 4) TDP’yi etkilemiş, etkilemeye de devam etmektedir. 
Esasında PKK meselesi yalnızca Türkiye’de yaşayan terör örgütüyle sınırlı değil-
dir aynı zamanda Irak ve Suriye’deki PKK terör örgütünün uzantıları da Türkiye’yi 
doğrudan ilgilendirmektedir. Ayrıca diğerlerinde olduğu gibi terör meselesinin 
dış politika ilişkisi açısından PKK’nin yurt dışında siyasallaşması ve lobi faaliyet-
leri, AB’nin Türkiye’nin tam üyeliği için şart koştuğu terör yasası, ABD’nin Kürt 
meselesi üzerinden Türkiye’ye yaptığı baskılar gibi birçok yönü bulunmaktadır. 
Bu sebeple Türkiye’nin dış politikasında PKK terörü, kendisi için ciddi bir meydan 
okuma anlamına gelmektedir. PKK, küresel güçler için Türkiye’ye karşı kullanışlı 
bir dış politika enstrümanı hâline gelmiştir. Bu sebeple Türkiye’nin terörle mü-
cadelede en çok zorlandığı husus, PKK veya uzantılarının yurt dışından aldığı 
mali destektir. Yaşanan son Suriye krizi ile birlikte farklı bir boyuta taşınan bu 
destek, PKK’nın Suriye uzantıları PYD ve YPG gibi örgütlere ABD tarafından açık 
bir şekilde verilmiştir. Türkiye’nin güvenlik endişelerine rağmen “müttefiki” ABD 
tarafından söz konusu terör örgütlerine binlerce tırlık askerî malzeme ile terör 
örgütü mensuplarına gerekli eğitimler verilmiştir. 

Aynı şekilde Türkiye’nin endişelerine rağmen PKK özellikle Avrupa başkentle-
rinde siyasal anlamda kapsamlı faaliyetlerde bulunmakta ve temsil makamla-
rınca siyasi bir oluşum gibi ağırlanmaktadır. Ayrıca PKK terör örgütü, Türkiye’nin 
Kürt meselesiyle birlikte değerlendirilmektedir. AB, terör sorunuyla ilgili Tür-
kiye’den bazı yasal değişikler talep etmiş, insan hakları ve demokratikleşme 
gibi değerleri Kürt meselesiyle ilişkilendirerek Türkiye’ye üyelik sürecinde ön 
koşullar getirmiştir. Buna rağmen Türkiye, PKK sorunu ve Kürt meselesi ayrımı 
konusunda kesin ve net bir çizgi çizmiştir. Yoğun baskılarla karşı karşıya kalmış 
ve birçok ülkeyle ikili ilişkilerini de zedelemiştir. 

Türkiye için mesele, kendi varlığına yönelik bir tehdit olarak kabul edildiği için 
ülkenin güvenlikçi bir dış politika izlemesine neden olmuştur. Türkiye kendi gü-
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venlik kaygılarını Batı’nın demokrasi ve insan hakları kaygılarına tercih etmiştir. Kaldı ki Batılı güçler için 
asıl mesele hiçbir zaman demokrasi ve insan hakları olmamıştır. 2003’te Irak işgali sonrası ABD’nin Ku-
zey Irak’ta yürüttüğü siyaset, Türkiye açısından stratejik ortaklık anlayışından uzak olmuş ve ikili ilişkiler-
de terör meselesi yüzünden gerginlikler yaşanmıştır. ABD’nin bölgede izlemiş olduğu politika nedeniyle 
Türk kamuoyunda ABD karşıtlığı ve güven bunalımında artış yaşanmıştır. Benzer şekilde Türkiye’nin Irak 
ve Suriye gibi sınır komşusu devletlerle de sorun yaşamasına sebep olmuştur. PKK ve uzantılarının sınır 
dışındaki dağlık alanlara yerleşmesi ve terör faaliyetlerini buralardan kontrol etmesi, Türkiye’nin sınır 
komşularıyla zaman zaman gerilimler yaşamasına sebep olmuştur. Bu konuda 1990’larda özellikle Suri-
ye ile Türkiye arasında gerilimler yaşanmıştır. Suriye’nin PKK kamplarına desteği ve örgüt lideri Abdullah 
Öcalan’ı saklaması, Türkiye-Suriye ilişkilerini ciddi bir biçimde etkilemiştir.

Tablo 4. PKK Terörünün Türk Dış Politikasına Etkileri ve Sonuçları

ETKİLEDİĞİ ALANLAR ETKİLER SONUÇLAR

Türk Dış  
Politikasının 
Vizyonu

Realist dış politika anlayışını  
yeniden üretmesi

Dış politika anlayışında değişime 
zorlaması

Karar alma mekanizmasında gelenek-
selci-değişimci ayrışması

Vizyon üretememe ve içe dönük dış politika 
(güvenlik açmazı)

Yeni uluslararası ilişkiler anlayışına uyum 
sağlayamama ve dışarıyı algılayamama 
(Batı’dan uzaklaşma)

Reel-politiğin çelişkili bir hâl alması ve yeni 
sorunlar doğurması

Dış politika yönelimlerinde kararsızlık ve 
belirsizlik

Türk Dış  
Politikasının  
Dayandığı İç Dinamikler

Ulusal birlik, beraberlik ve ulusal 
kimlikte zayıflama

Ulusal çıkarda belirsizlik 

Ulusal güvenlikte sorunlar

İç-dış politika bağlantısı sonucu dış politikanın 
içe dönük ve bölünme korkusu temelinde 
yapılması ve yürütülmesi

İçerinin dış politikadan, dış politikanın 
içeriden olumsuz etkilenmesi

Türkiye’nin Doğu ve 
Batı Bağlantısı ile İkili 
İlişkileri

ABD ile “çıkar çatışması” kaynaklı 
tehdit algılamaları nedeniyle “ittifak 
ilişkisi”nde sorunlar

 AB’yle “zihniyet farklılaşması” 
kaynaklı tehdit algılamaları nedeniyle 
“katılım ilişkisi”nde sorunlar 

Orta Doğulu komşulardan gelen açık 
tehditler nedeniyle ikili ilişkilerde 
sorunlar 

Kuzey Irak sorunu ve Pankürdist 
tehdit algılaması

Batı bağlantısının zayıflaması ve Türk dış 
politikasının Avrupalı niteliğinin azalması 
(Batıcılıktan uzaklaşma) 

Doğu bağlantısının daha riskli hâle gelmesi

Türk dış politikasının Orta Doğulu niteliğinin 
artması

Türk Dış Politikasında 
Çelişki ve Açmazlar

İlkesel çelişkiler

Reel-politik çelişkiler

Normatif çelişkiler

İmaj kaybı

Fırsatların değerlendirilememesi

Pasifleşme

Uluslararası alana uyumsuzluk

Kaynak: Fırat, 2018, ss. 90-91 ’den alınmıştır.
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TDP’de uygulama 
adımlarında karşılaşılan 

en büyük zorluk, 
kapasite sorunudur.

Bir bütün olarak değerlendirildiğinde henüz sonuçlandırılamamış Kıbrıs mese-
lesi, 1915 Olayları ve Türk-Ermeni Uyuşmazlığı ile terör ve PKK sorunlarının TDP 
için ciddi bir bedeli olmuştur. Ülkenin uluslararası ortamda itibar ve imaj kay-
bı dışında doğrudan iç meselesi PKK sorunu gibi konularda yabancı güçlerin 
müdahalesine açık olmasına sebep olmaktadır. Bu da dış politika yapımında 
ülkenin elini zayıflatmaktadır. Türkiye’nin bu sorunların üstesinden gelebilmesi, 
savunmacı politikalar yerine proaktif ve ön alıcı politikalar izlemesini zorunlu 
kılmaktadır. Bilhassa lobi ve kamu diplomasi faaliyetleri konusunda çok daha 
profesyonel bir çalışma yapması, sorunların üstesinden gelinmesini kolaylaştı-
racaktır. Aksi durumda bahsedilen sorunlar, ikili ve çoklu ilişkiler dışında ulusla-
rarası camiada Türkiye’nin ayağına bağ olmaya devam edecektir.

Siyasi İstikrarsızlıklar ve Ekonomik Gelişmişlik Sorunu

TDP’de uygulama adımlarında karşılaşılan en büyük zorluk, kapasite sorunu-
dur. TDP karar alıcıları, dış politika adına birtakım söylemlerde bulunsalar da 
uygulamaya geldiğinde kapasite sorunuyla yüzleşmek zorunda kalmaktadırlar. 
Bu da genellikle kapasite ve yeterlilik analizi yapılmadan alınan kararlardır. 
Orta büyüklükte devlet olmanın verdiği kısıtlamaların yanı sıra TDP; ekonomik, 
siyasi, askerî, coğrafi ve hukuki boyutlar gibi birçok açıdan kapasite sorunu ya-
şamaktadır. İşte bu, dış politikada da karar alma ve uygulamayı ciddi anlamda 
etkilemektedir. 

Ülke içindeki siyasi gelişmelerle ve durumla dış politika arasında sıkı bir ilişki 
vardır. Türkiye’de siyasi istikrarsızlıkların yaşandığı dönemler daha çok askerî 
müdahaleler ve koalisyon hükûmetleriyle yaşanmıştır. Bu dönemlerin en büyük 
özelliği, siyasetçilerin iç siyasete daha fazla mesai harcamalarıdır. Dış politikay-
la ilgili meseleler ya ikinci sırada kalmış ya da sınırlı bir bakışla ele alınmıştır. 
Siyasi istikrarsızlık olarak tanımladığımız olgu, Türkiye’de genel itibarıyla seçim 
sonrasında oluşturulan koalisyon hükûmetleriyle ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin 
hükûmet etme biçimine bakıldığında 1961’den 2002 yılına kadar 13 koalisyon 
hükûmeti kurulmuştur. Sadece 1991 ile 2002 yılları arasında kurulan koalisyon 
hükûmeti sayısı yedidir. En uzun görev yapan hükûmet, 42 ay süren 5. Ece-
vit hükûmetidir. 28 Mayıs 1999’da göreve gelen 5. Ecevit hükûmeti, 18 Kasım 
2002’de AK Parti hükûmeti kurulmasıyla görevini devretmiştir. En kısa görev 
yapan koalisyon hükûmeti ise Mart 1996’dan Haziran 1996’ya kadar 115 gün 
iktidarda kalmış 2. Mesut Yılmaz hükûmetidir. Türkiye’de ilk koalisyon dönemi, 
1960 askerî müdahalesinden sonra 1961 ile 1980 darbesine kadar süregelen 
dönemdir. İkinci koalisyon dönemiyse 1991 ile 2002 arasıdır. Çok partili hayata 
geçildikten sonra tek parti iktidarları 1950-1960 yılları arası Adnan Menderes 
Başbakanlığındaki Demokrat Parti hükûmetleri, 1982-1991 yılları arasındaki Tur-
gut Özal liderliğindeki Anavatan Partisi hükûmetleri ve 2002’den bugüne Re-
cep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükûmetlerinden oluşmaktadır. Söz 
konusu siyasi istikrarsızlıklar bu dönemlerde çok ciddi bir sorun olarak karşımı-
za çıkmasa da ekonomik gelişmişlik veya ekonomik istikrar hâlâ yüzleşilmesi 
gereken ciddi bir meseledir. 
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Koalisyon yıllarında 
ideolojik kamplaşma 
ve terör olaylarının 
yoğun bir şekilde 
yaşanmasıyla ülkede 
kargaşa artmıştır.

Koalisyon yıllarında ideolojik kamplaşma ve terör olaylarının yoğun bir şekil-
de yaşanmasıyla ülkede kargaşa artmıştır. Siyasi istikrarsızlığın yaşandığı bir 
diğer dönem askerî darbelerle yaşanmıştır. Tüm bunlara ek olarak Türkiye’de 
28 Şubat kriziyle birlikte ciddi bir ideolojik kamplaşma oluşmuş, ülke içi siya-
seti bloke eden laiklik-sekülerlik tartışmaları en az on yıl ülke iç siyasetinde 
kamplaşmaya sebep olmuştur. Durum böyle olunca dış politika konusunda ye-
terince mesafe kat edilememiştir. Türkiye’de çok partili hayata geçildiğinden bu 
yana doğrudan veya dolaylı olarak altı askerî müdahale gerçekleşmiştir. Bun-
lardan ilki 27 Mayıs 1960 tarihinde Demokrat Parti iktidarı ve Başbakan Adnan 
Menderes’e karşı yapılmıştır. Daha sonra 12 Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 
Askerî Darbesi, 28 Şubat 1997 MGK Bildirisi, 27 Nisan 2007 e-muhtıra ve son 
olarak 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişimi, Türkiye’de yaşanan askerî 
müdahalelerdir. Tüm bu askerî darbelerin dış politika bağlamında ciddi tesirleri 
olmuştur ve hem ikili ilişkilerde hem de uluslararası bağlamda Türkiye’yi zor 
durumda bırakmıştır. Bilhassa en çok Türkiye’nin AB ile ilişkilerini etkilemiştir. 12 
Eylül Darbesi’nin bıraktığı anti-demokratik uygulamalar, Türkiye-AB arasında en 
çok tartışılan konular arasında yer almıştır. Son yaşanan 15 Temmuz girişimiyle 
AB’yle ilişkiler kopma noktasına gelmiştir. Mülteci anlaşması ve vize serbestliği, 
KHK yargılamaları ve OHAL gibi konularda yapılan görüşmeler, ilişkilerde ger-
ginlik oluşturmuştur. Ayrıca hem koalisyon hükûmetleri hem de askerî darbele-
rin siyasi istikrarsızlık dışında ülke için ekonomik bir maliyeti de bulunmaktadır. 

Türkiye’nin dış politikada kapasite sorunu yaşamasındaki ikinci önemli etken, 
Türkiye’nin ekonomik kapasitesi ve istikrarıdır. Dış politikada aktif olarak yer al-
manın koşullarından biri, dış politikada karar alma ve uygulama mekanizmala-
rına sağlanan maddi unsurlardır. Türkiye’nin sahip olduğu ekonominin kırılgan 
yapısı ve ülkenin toplam bütçesinin dış politika iddialarıyla mütenasip olmadığı 
görülmektedir. Türkiye’nin 2020 bütçesi hâlâ küresel bir güç hâline gelmiş bir 
ülkenin bütçesini yansıtmamaktadır.2 Elbette ki mevcut kapasite tam anlamıyla 
kullanılamamakla birlikte birtakım ekonomik sınırlar da bulunmaktadır. Güncel 
verilere bakıldığında Dışişleri Bakanlığı’nın 2018 giderleri için ayrılan toplam 
bütçe 3 milyar 310 milyon 380 bin TL’dir. Buna karşılık örneğin; Almanya’ya 
bakıldığında ayrılan bütçenin 31 milyar 280 milyon TL’ye denk geldiği görül-
mektedir. Fakat kritik husus, Alman Dışişleri’nin bütçesi, Federal bütçenin 
%1,5’ni oluştururken Türk Dışişlerine ayrılan bütçe, genel bütçenin %4,4’ünü 
oluşturmaktadır. İşin bütçe kısmıyla ilişkili olarak Dışişleri’nin fiziksel ve örgüt 
yapısı, bilgi ve teknolojik kaynakları, insan kaynakları ve yönetim ve iç kontrol 
sistemleri olarak ciddi mesafe alması gerekmektedir. 2018 güncel verilerine 
bakıldığında Türkiye’nin iddialarını taşıyacak bir bütçe ve alt yapısı olmadığı net 
bir şekilde görülmektedir. 

2  Örneğin; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun 
Teklifi’ne ilişkin basını bilgilendirme toplantısında 2020 için bütçe giderlerini 1 trilyon 95,5 milyar 
lira (faiz hariç giderler 956,5 milyar lira), gelirleri ise 956,6 milyar lira (vergi gelirleri 784,6 milyar 
lira) bütçe açığını ise 138,9 milyar lira olarak öngördüklerini ifade etmiştir (“2020 yılı merkezi 
yönetim bütçesi belli oldu”, 2019).
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Uluslararası sistemin 
doğasından 

kaynaklanan konularda 
yapılacak çok az 

şey olmasına karşın 
yine haricî faktörler 

arasında yer alan 
bölgesel gelişmelere 

dair Türkiye’nin çok 
daha fazla inisiyatif 

alanı bulunmaktadır. 

Bunun dışında Türkiye, uzun yıllar ekonomik olarak dış kaynaklı borç paraya 
ihtiyaç duymuştur. Borç alınan paranın kaynağı, zaman zaman ülkenin harca-
maları konusunda birtakım “tavsiyeler”de bulunduğundan dış politikada ülke-
nin çıkarı yönünde özgür bir şekilde karar vermek güçleşmektedir. Türkiye’nin 
borçlu geçirilen dönemleri incelendiğinde Uluslararası Para Fonu (IMF), borç 
verdiği ülkelere önerdiği ve uygulattığı ekonomik programlar gibi Türkiye için 
de benzer bir program sunmuştur. İlk IMF anlaşmasını 1961 yılında yapan Tür-
kiye, 2008 yılına kadar 19 farklı (stand-by) anlaşma imzalamıştır. Bu süreçte 
yaklaşık toplam 50 milyar dolar borç almıştır. Parasal bağımlılık 2008 yılından 
sonra IMF ile yeni bir anlaşmayla son bulmuş, Türkiye ekonomik istikrarını 
IMF’siz sürdürmeye karar vermiştir. Ayrıca Türkiye artık IMF’nin Kriz Kurtarma 
Fonu’na 5 milyar dolar taahhütte bulunmuştur. Bunun dışında Türkiye’de veya 
çevresinde yaşanan Gezi Olayları, 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Arap Ayaklan-
maları, ekonomik açıdan bakıldığında durumu olumsuz etkilemiştir. İşte tüm 
bu sınırlılıklar içerisinde Türkiye ölçeğinde dış politika yapmak zorlaşmaktadır. 
Esasında önemli bir kısmının yapısal olduğu kısıtlılıklar giderilmeden mevcut iş 
yapma biçimlerinden ve performanstan daha fazlasını beklemek gerçeklerden 
uzak bir temenniden başka bir şey olmayacaktır.

Bu sebeple gerek siyasi istikrarı gerekse de ekonomik istikrarı bozan unsurların 
varlığı, ülkenin bağımsız ve uygun koşullarda dış politika yapımını zorlaştırmak-
tadır. Üstelik istikrar sorunu, dış politika yapımında birçok açıdan olumsuz etki 
oluşturduğu gibi kurumsallaşma ve politikalarda sürekliliklerin oluşmasına en-
gel olmaktadır. Türkiye, AK Parti dönemiyle siyasi istikrar konusunda epey me-
safe almıştır ve sonuçları da dış politikaya müspet olarak yansımıştır. Ülke artık 
daha proaktif bir dış politika uygulayabilme kabiliyeti elde etmiştir. Ekonomik 
krizler ve istikrar konusunda da ciddi bir mesafe alınmıştır. Türkiye sahip olduğu 
ekonomi ve ekonomik büyüklükle birçok sorunun üstesinden gelebilmektedir. 
Fakat ülkenin ekonomi sahasındaki kırılganlıklar hâlâ devam etmektedir. Esa-
sında bağımsız ve ülke menfaatlerine uygun bir dış politika için her ikisi de 
gerekli görülmektedir. TDP’nin bundan sonraki imtihanı büyük oranda ekonomi 
ve ekonomik saldırılara nasıl yanıt vereceği olacaktır.

TDP’de yüz yüze gelinen meydan okumalar toparlanacak olursa bazı değer-
lendirmeler yapmak mümkün olacaktır. Zorlukların dış ve iç kaynaklı olduğu 
düşünülürse dış kaynaklı zorluklar için yapılacaklar sınırlı iken iç kaynaklı zor-
luklar için Türkiye’nin yapabileceği çok fazla politika bulunmaktadır. Uluslarara-
sı sistemin doğasından kaynaklanan konularda yapılacak çok az şey olmasına 
karşın yine haricî faktörler arasında yer alan bölgesel gelişmelere dair Türki-
ye’nin çok daha fazla inisiyatif alanı bulunmaktadır. Aynı zamanda bölgesel güç 
Türkiye’nin bölgedeki dengeleri dikkate alarak olaylara karşı sonuçlanmadan 
ön alması ve gidişatı etkileyecek motivasyonları (örneğin; son yıllarda yapmış 
olduğu Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Harekâtı, Doğu Akdeniz’de Libya Mutabakatı 
gibi) kontrol etmesi gerekmektedir. Değerlendirme için henüz erken olmakla 
birlikte Türkiye’nin 2019’un son günlerinde Libya Ulusal Mutabakat Hükûme-
ti’yle yaptığı askerî ve güvenlik iş birliği anlaşması bunun önemli göstergele-
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Zamana yayılan ve 
sürüncemede kalan 
sorunlara karşı 
ülkenin lobi ve kamu 
diplomasi faaliyetleri 
konusunda çok daha 
profesyonel bir çalışma 
yapması, sorunların 
üstesinden gelinmesini 
kolaylaştıracaktır.

rinden biridir. Mutabakat’ın geçerli olabilmesinin en temel koşutu, Türkiye’nin 
bölgede caydırıcı bir güçle yer alması ve etkin bir diplomasi trafiği yürütmesine 
bağlıdır. Ayrıca zamana yayılan ve sürüncemede kalan sorunlara karşı ülkenin 
lobi ve kamu diplomasi faaliyetleri konusunda çok daha profesyonel bir çalış-
ma yapması, sorunların üstesinden gelinmesini kolaylaştıracaktır. Son olarak 
her ne olursa olsun hem siyasi hem de ekonomik istikrarın dış politikadaki be-
lirleyici etkisinden ötürü bunu bozacak bir girişime asla müsaade edilmemesi 
gerekecektir. Çünkü her ikisi de bağımsız dış politika için eş zamanlı unsurları 
oluşturmaktadır. 





BÖLÜM C

2000’lerde Uluslararası Sistemin 
Değişen Yapısı ve Türkiye

2000’lerde yaşanan 11 Eylül olayı, ABD’nin işgal-
leri ve tezkereler, 2008 Küresel Ekonomik Krizi 
ve Arap Ayaklanmaları gibi olaylar ile uluslarara-
sı sistemde yaşanan değişimlerin TDP’ye etkisi 
incelenmektedir.

Soğuk Savaş sonrasında Türkiye’nin küresel an-
lamda artan önemi ile pratiğe dökülen BM’deki 
reform arayışları ve Türkiye’nin BMGK diplomasisi 
ile AB, Afrika ve Latin Amerika açılım politikaları 
analiz edilmektedir.

Türkiye’nin yönetim mimarisinde Cumhurbaşkan-
lığı Hükûmet Sistemi’yle yapılan değişiklikler ve 
bunun dış politikaya, karar alma ve uygulama sü-
reçleri yönünden etkisi incelenmektedir.

2000’li yıllarla birlikte değişen TDP’de ön plana 
çıkan farklı kurumlar ile bu kurumların uyguladığı 
yumuşak güç politikaları ve diplomasi faaliyetleri-
nin TDP’ye etkisi incelenmektedir.

Türk Siyasal Sisteminin 
Değişen Yapısı: Karar Alma 
Mekanizmasında Yapısal 
Değişiklikler

Dış Politika Yapımında 
Çeşitlenen Aktörler

Yeni Düzen ArayışlarıC2

C1

C3 

C4

Geleceğin Türkiyesinde Dış Politikayı 
Etkileyen Temel Parametreler



C1. 2000’LERDE ULUSLARARASI  
SİSTEMİN DEĞİŞEN YAPISI VE TÜRKİYE 

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle tek kutuplu bir dünya, tek bir küresel güç ve tek 
bir düzen öngörülmüştü. Ancak söz konusu küresel gücün bir terör örgütü ta-
rafından üstelik de kendi topraklarında saldırıya uğraması, bildiğimiz dünyanın 
aslında öyle olmadığını bize gösterdi. Saldırı sonrasında yaşanan gelişmeler, 
TDP’deki Soğuk Savaş’tan kalma pasif politikaları unutturdu. Siyasi ve coğrafi 
anlamda değeri katlanarak artan Türkiye, uluslararası sistemin değişen yapısına 
ayak uydurmaya başladı. Bu süreçte küresel bir ekonomik kriz ve yakın coğrafya-
sında gerçekleşen Arap Ayaklanmaları ile yüz yüze kalan Türkiye, proaktif bir dış 
politika anlayışının ilk sınavlarını vermeye başladı.

Dünya yeni bir binyıla girerken uluslararası sistem de yeniden inşa edilmiştir. Aslında Berlin Duvarı’nın 
yıkılması, Sovyetler Birliği’nin de çöküşünü fısıldadığından en azından uluslararası siyasetin yeni mi-
lenyumda küreselleşirken özgürlüklere daha fazla alan açacağı beklenmekteydi. Fakat bu dönüşümü 
baltalayan gelişme paradoksal bir şekilde artık küresel tekil hatta tikel hegemonyasının tadını çıkaran 
ABD’nin kendi topraklarında bir terör örgütü olan el-Kaide tarafından sivil uçaklarla sivil bir binadaki si-
villerin öldürülmesiyle gerçekleşmiştir. O güne kadar bildiğimiz devletlerin devletlerle savaştığı düşünce 
dünyasının sonuna gelinmiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Batı cephesinde yeni bir gelişmenin 
yaşandığının farkına varan Türkiye, zillerin kendisi için çaldığını anlamıştır. TDP, Soğuk Savaş boyunca 
alıştığı rehavetten hızla sıyrılmış ve ülke siyasetinin ve ekonomisinin de 1999 ve 2001 ekonomik kriz-
leriyle dip yapmasından sonra iç siyaset on yılı aşkın koalisyon hükûmetlerinden sonra AK Parti’nin 
tek başına iktidara gelmesiyle değiştiği gibi dış politika da yeniden düzenlenmiştir. Artık yumuşak güç 
unsurlarının, kamu ve dijital diplomasinin baskın olduğu ama Soğuk Savaş’tan daha farklı bir ölçek ve 
derinlikte güvenlik taleplerinin ağır bastığı bir dünyada farklı enstrüman ve kurumlarla dış politikanın 
yeniden şekillenmesi gerekmiştir. İşte Türkiye’nin yeni milenyumda hissesine düşen meydan okuyucu, 
böyle bir gerçeklikten ibaret olmuştur.

2000’lere Girerken Türkiye

İki dünya savaşı, bir Soğuk Savaş ve birçok devrime şahitlik eden 20. yüzyıl, “aşırılıklar çağı” (Hobs-
bawm ve Alogan, 2012) olarak tarihteki yerini almıştır. Bu yüzyılın sonu ise yeni bir aşırılıklar çağını 
aralayan işaretlerle doludur. Çünkü Berlin Duvarı yıkılıp Sovyetler Birliği’nin de çökmesiyle Soğuk Savaş 
biterken iki kutuplu dünyanın sonuna gelinmiş ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) yeryüzündeki 
hegemonyası güçlenmiştir. Öte yandan küreselleşme, popüler bir kavram olarak dikkat çekmeye baş-
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1990’larda hızla 
yükselen liberalizm, 
yeni milenyuma 
geçişle daha hızlı 
irtifa kaybederken 
çok da uzun soluklu 
olamamıştır. Öncelikle 
Yeni Dünya Düzeni 
olarak tek kutupluluk 
daha 2000’lerin 
başında derinden 
sarsılmıştır. 

larken liberalizm de ideolojilerin galibi olarak yeniden ön plana çıkmış hatta 
bazılarına göre artık “tarihin sonu”na (Fukuyama, 1989) gelinmiştir. 1990’larda 
hızla yükselen liberalizm, yeni milenyuma geçişle daha hızlı irtifa kaybederken 
çok da uzun soluklu olamamıştır. Öncelikle Yeni Dünya Düzeni olarak tek kutup-
luluk daha 2000’lerin başında derinden sarsılmıştır. 11 Eylül Saldırıları sadece 
“güvenlik” kavramını yeniden dünyanın odağına yerleştirmekle kalmamış aynı 
zamanda tedricen beliren çok kutuplu dünyanın da ilk ayak sesleri olagelmiş-
tir. Sovyetler Birliği ve Yugoslavya’nın dağılmasıyla uluslararası sistemdeki ulus 
devlet sayısının ani ve enflasyonist artışı da çok kutupluluğu besleyen bir diğer 
faktör olarak belirmiştir. Soğuk Savaş boyunca halı altına süpürülen başta kim-
likler olmak üzere temel insan hakları ve özgürlükleri, toplumsal cinsiyet ve 
ekolojik duyarlılık gibi ne kadar olgu varsa âdeta Pandora’nın kutusunun açıl-
ması gibi ortaya saçılmışlardır. Küreselleşmenin ivmesiyle uluslararası sistemin 
ve üzerinde yükseldiği ulus devletlerin başat konumları göreceli örselenirken 
uluslararası örgütler, çok uluslu şirketler (ÇUŞ’lar), küresel sivil toplum kuru-
luşları (STK’lar) hatta ulus aşırı terör örgütleri, dünya sahnesinde daha fazla 
rol ç/almaya başlamışlardır. Küreselleşme bir süreç olarak sadece uluslararası 
sistemi dönüştürmekle kalmamış; bireyden topluma, siyasetten ilahiyata tüm 
tasavvurlarımızı yeniden şekillendirmiştir. Bunun akademideki en görünür yan-
sıması, uluslararası ilişkiler bölümlerinden bir kısmının hızla küresel ve uluslara-
rası ilişkiler olarak adlandırılırken akademik yazındaki realist baskınlık göreceli 
sönerken sosyal inşacı, eleştirel ve postyapısal teoriler kendilerini daha fazla 
duyurma imkânı yakalamışlardır.

11 Eylül nasıl ki güvenlik odaklı bir değişime neden olduysa 2008 Küresel Eko-
nomik Krizi de benzer şekilde ekonomik anlamda derin ve etkisinin günümüzde 
dahi hissedildiği ve tüm dünyayı etkileyen bir dönüşümü tetiklemiştir. Elbette 
bu dönüşümler her alanda ve her anlamda “güvenlikleştirme” ihtiyacını ivme-
lendirse de küreselleşme dediğimiz gerçeklik ön alınamaz olduğunda ulusla-
rarası sistemi, Soğuk Savaş dönemine ve ruhuna dönüşünü engelleyen tüm 
dünyayı birbirine bağlayan sivil ağlar söz konusu olmuştur. Küreselleşmenin 
bu devrimci pozisyonuyla uluslararası ilişkileri, bir ilişki biçimi ve biçemi olarak 
dönüştürdüğü gibi disiplini de biraz önce ifade edildiği üzere yeniden şekillen-
dirmiştir. Öte yandan her ne kadar neden ve sonuçları farklı olsa da 2000’ler de 
Arap Ayaklanmaları sürecinde birçok devrime şahitlik etmiştir. Bütün bunların 
bir çıktısı olarak yeni milenyumun ilk 20 yılında uluslararası ilişkilerin yapısı; 
güvenlik, ekonomi ve toplumsal anlamdaki radikal dönüşümlerle önemli bir de-
ğişim geçirmiştir. 

20. yüzyılın sonları Türkiye açısından da oldukça hareketli geçmiştir. Türkiye’nin 
“en uzun yılı” olarak gördüğümüz 1999, barındırdığı bir dizi olay ile 2000’lerin 
TDP’sine yön vermiştir:
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Soğuk Savaş’ın sona 
erdiği dönemde 

Türkiye’nin ilk 
karşılaştığı kriz, Batı ve 
özellikle ABD açısından 

stratejik konumunu 
kaybetme olasılığıydı.

• 15 Şubat 1999’da terör örgütü Kürdistan İşçi Partisi (PKK) lideri Ab-
dullah Öcalan, Kenya’nın başkenti Nairobi’de yakalandı ve Türki-
ye’ye getirildi. 30 Nisan 1999’da Ankara 2 Numaralı Devlet Güvenlik 
Mahkemesi, Öcalan’ın yargılamasının 31 Mayıs’tan itibaren İmralı 
Adası’nda kesintisiz olarak sürdürülmesine karar verdi.

• 28 Mayıs 1999’da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Demokratik Sol 
Parti (DSP) ve Anavatan Partisi’nin (ANAP) oluşturduğu koalisyon 
hükûmeti kuruldu ve Başbakan, Bülent Ecevit oldu.

•  17 Ağustos ve 12 Kasım 1999’da Gölcük ve Düzce’de büyük dep-
remler meydana geldi. Yaklaşık 20 bin insan hayatını kaybederken 
400 bine yakın insan evsiz kaldı. Bu depremler yalnızca can ve mal 
kaybına neden olmamış, Marmara gibi Türkiye’nin en önemli sanayi 
bölgesi ciddi biçimde zarar görmüştür. En önemlisi de böyle bir fe-
lakete devletin tüm kurumlarıyla hazırlıksızlığı tüm dünyanın gözü 
önünde ortaya çıkmıştır.

• Türkiye ekonomisini derinden etkileyen felaketler, 13 milyar Ame-
rikan Dolarına mal olurken ekonomi %6 oranında küçülmüş, hazi-
ne faizlerinin yıllık ortalama bileşik oranı %106’ya ve enflasyon da 
%70’e çıktığı gibi bütçe açıkları da alarm verici boyutlara ulaşmıştır. 
Sonuçta Uluslararası Para Fonu (IMF) stand-by desteği ile üç yıllık 
bir program uygulamaya konulmuştur.

• Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde Helsinki’de gerçekleştirilen AB Zir-
vesi’nde Türkiye’ye adaylık statüsü tanındı.

20. yüzyılın sonuna damga vuran bu çıktılar ışığında pratikte gerçekleşen kü-
resel, bölgesel ve ülkesel bazdaki politik ve ekonomik bazı gelişmeler de 21. 
yüzyıl dünyasını şekillendirmiştir. Bu gelişmeler, 11 Eylül Saldırıları, ABD’nin Af-
ganistan ve Irak işgalleri, 1 Mart Tezkeresi, 2008 Küresel Ekonomik Krizi, Arap 
Ayaklanmaları, Suriye krizi ve mülteci sorunu olarak sıralanabilir. Bu gelişmeler 
TDP’yi doğrudan şekillendirmiştir. 

11 Eylül Saldırıları

Soğuk Savaş’ın sona erdiği dönemde Türkiye’nin ilk karşılaştığı kriz, Batı ve 
özellikle ABD açısından stratejik konumunu kaybetme olasılığıydı. Neredeyse 
tamamen bu zemine dayandırıldığı için böyle bir gelişme, dış politikanın iflası 
anlamına gelebilirdi. Körfez Savaşı’yla Türkiye’nin önemini yeni dönemin tek 
süper gücü ABD’nin temel stratejik ortaklarından biri hâline gelecek derecede 
arttırması, TDP yapıcılarını rahatlatan bir gelişmeydi (Ayata ve Ercan, 2007, s. 
20). Ancak 2000’lerin başında ABD hegemonyasını ve Yeni Dünya Düzeni’ni 
derinden sarsacak bir gelişme yaşandı.
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11 Eylül Saldırıları, 
TDP’de pasif bir 
konumdan aktif bir 
dış politika kimliğine 
geçişte -Körfez 
Savaşı’ndan sonraki- 
en önemli dönüm 
noktasını temsil 
etmektedir.

11 Eylül 2001 sabahı önce New York ve Washington sonra tüm dünya bir krize 
uyandı. 11 Eylül Saldırıları sonucunda Manhattan’daki Dünya Ticaret Merkezi’nin 
İkiz Kuleleri’nde 2 bin 606 kişi, Pentagon’da 125 kişi ve kaçırılan uçaklarda 246 
kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Toplamda ise uçakları kaçırıp İkiz Kulelere 
ve Pentagon’a çarptıran 19 terörist dâhil 2 bin 996 kişi saldırılarda yaşamını 
yitirdi. Saldırıların sorumluluğunu Usame Bin Ladin’in başında olduğu El-Kaide 
terör örgütü üstlendi (Baykan, 12 Eylül 2018). Dönemin ABD Başkanı George 
W. Bush saldırıdan sonra 20 Eylül 2001’de Kongre’nin ortak oturumunda bü-
tün dünyaya seslenerek “Ya bizimlesiniz ya teröristlerle” diyecekti.1 Bu tarihî 
konuşma sadece ABD dış politikasını değil bütün dünyayı derinden etkiledi. 
Dünya ise küresel süper gücün hegemonik konumunu, bir terör örgütünün sal-
dırısı ile sarsılan ABD Başkanının bu sözlerine odakladı. Artık iki veya daha fazla 
devletin savaşından değil bir terör örgütüyle karşısındaki devletler koalisyo-
nundan bahsediliyordu. Aslında “savaşlara ve/ya barışlara devletler ve onların 
yine gönüllüce üye oldukları BM gibi uluslararası örgütler karar verir” ilkesinin 
yerle yeksan olmasıyla uluslararası sistemi tanımlayan “egemen eşit devletler” 
teorik söylemi bile berhava oluyordu. Böylece asimetrik savaş artık marjinal 
veya çeperde bir gerilla vuruşması değil tam tersine merkezin de göbeğine 
yerleşiyordu. Öte yandan elbette ABD hegemonyasını korumak ve sistemin tek 
değilse bile başat karar vericisi rolünü kaybetmek istemiyordu. Ancak hepsin-
den önemlisi “güvenlik” kavramı daha çok dillendiriliyor, devletler çıkarları için 
“ulusal güvenlik”, “teröristler” ile “biz ve onlar” kavramlarını sıkça kullanmaya 
başlıyor ve gerçek sonrası (post-truth) çağın ilk sinyallerini veriyorlardı.

Elbette ki dünya bunları yaşarken 11 Eylül’ün Türkiye’yi ve TDP’yi etkilememesi 
düşünülemezdi. Türkiye, dış politikadaki en önemli müttefikine karşı yapılan 
saldırıya ilk tepki veren ülkelerdendi. Uzun zamandır terörizmden zarar gören 
bir ülke olarak bu saldırıları düzenleyenlere karşı uluslararası alanda çok daha 
yoğun iş birliği yapılması çağrısında bulundu. Ayrıca DSP-MHP-ANAP koalisyo-
nundan oluşan dönemin hükûmeti, ABD’yle hiçbir şarta bağlamaksızın dayanış-
ma içinde olacağını ilan etti. ABD ile her şeyden önce NATO müttefiki Türkiye, 
5. Madde’nin hemen ve kararlı bir şekilde uygulamaya konmasının önde gelen 
savunucularından biri oldu. Ayrıca terörizmin yeni stratejik algılama çerçeve-
sinde ittifakın karşısına çıkan yeni bir tehdit olarak değerlendirilmesi gerektiği 
üzerinde ısrarla durdu (Ayata ve Ercan, 2007, s. 27; Makovsky, 2002, s. 47).

11 Eylül Saldırıları, TDP’de pasif bir konumdan aktif bir dış politika kimliğine 
geçişte -Körfez Savaşı’ndan sonraki- en önemli dönüm noktasını temsil etmek-
tedir. Bu süreçte Türkiye, ABD’nin stratejik ortağı konumuna ulaşırken yumuşak 
bir güç olarak bölgede etkin bir role bürünmüştür. Türkiye bölgede hem demok-
ratik hem de nüfusunun neredeyse tamamı Müslüman olan tek ülke olarak di-
ğer halkının çoğunluğu Müslüman ülkelere örnek olarak gösterilmiştir. Kısacası 
Türkiye, 11 Eylül Saldırılarından sonra oluşan yeni düzende değeri artan bir ülke 
olarak ön plana çıkmıştır. Kuşkusuz bu yeniden konumlanış, Türkiye’nin tercihi 

1  George W. Bush’un konuşmasının tam metni için bkz. Çimen, 2005.
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1 Mart Tezkeresi, TDP 
için son derece önemli 
bir nitelik taşımaktadır. 

kadar ABD’nin geleceğe yönelik planları ile de yakından ilgilidir. Nitekim 11 Eylül 
Saldırıları, ABD için bir yıkım olmasının yanında hegemonyasını yeniden güçlen-
dirmek için gümüş tepside altın bir fırsatı da beraberinde getirmiştir. Bu fırsatı 
iyi değerlendiren ABD öncelikle Afganistan’a ve sonrasında da Irak’a işgalinin 
ilkinde neredeyse küresel bir onay bulurken ikincisinde artan bir muhalefetle 
karşılaşmış ve bu muhalefetin en belirgin yansımalarından biri de Türkiye’deki 
1 Mart Tezkeresi olarak tecelli etmiştir.

ABD’nin Afganistan-Irak İşgalleri ve 1 Mart Tezkeresi

11 Eylül 2001 tarihinde ABD, 1812’de İngilizlerin Beyaz Sarayı yakması ve 1941’de 
Japonların da Pearl Harbor’a saldırması haricinde ilk kez kendi topraklarında 
ve tarihinin en büyüğü olarak nitelendirilebilecek bir saldırıya uğramıştır. 11 Ey-
lül’de ABD’yi hedef alan bu terörist saldırılar, uluslararası ilişkiler tarihinin ve 
küresel siyasetin dönüm noktalarından biri olarak addedilebilir çünkü bu saldı-
rıların etkisi tüm dünyaya yayılmıştır (Sasaoğlu, 2014, s. 1).

11 Eylül Saldırılarından dört gün sonra NATO tarafından yapılan açıklama,2 
ABD’nin müdahaleci tavrının ilk sinyallerini vermiştir. Bu açıklamaya göre sal-
dırıların ABD dışından organize edildiği kanıtlanırsa kurucu anlaşmanın 5. Mad-
desi ilk kez hayata geçirilecektir. Nitekim öyle de olmuş ve 11 Eylül Saldırıla-
rı tüm NATO ülkelerine karşı yapılmış sayılmıştır. Dolayısıyla 11 Eylül 2001’de 
Amerikan topraklarında gerçekleştirilen terör saldırılarının üzerinden bir ay bile 
geçmeden ABD karşı saldırıya geçmiştir. Böylece ABD, 7 Ekim 2001’de İngil-
tere’yi de yanına alarak El-Kaide lideri Usame Bin Ladin’in bulunduğu Afga-
nistan’a karşı “Sonsuz Özgürlük Operasyonu” (Enduring Freedom Operation) 
adı verilen hava operasyonlarını başlatmıştır. ABD’nin Afganistan operasyonu-
na İngiltere’nin dışında Rusya, Çin ve Türkiye gibi ülkeler de destek vermiş; 
İtalya, Almanya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Gürcistan, Özbekistan, Tacikistan, 
Umman, Katar, Suudi Arabistan, Filipinler, Yeni Zelanda ve Kanada gibi ülkeler 
de askerî destekte bulunabileceklerini açıklamışlardır (Sasaoğlu, 2014, s. 2). 
Türkiye, Körfez Savaşı ile artan önemini Afganistan işgalleri sırasında daha da 
pekiştirmiştir. Afganistan işgalinin olduğu dönemde ABD’nin Türkiye’ye bakışı 
son derece olumludur. ABD’nin Irak işgali sırasında 1 Mart Tezkeresi’nin reddi 
üzerine ise bu sıfatlar, “askerî açıdan sorun çıkaran” olarak değişim göstermiş-
tir (Korkmaz, 2016, s. 34).

ABD öncülüğündeki NATO müdahalesi sonucu 12 Kasım 2001’de Taliban rejimi 
yönetimden uzaklaştırılmıştır. ABD için sıradaki hedef, -uluslararası kamuoyun-
dan yükselen tepkilere rağmen- Irak olmuştur. Afganistan işgali ile ABD’nin ya-
nında dost ve güvenilir müttefik Türkiye, bu sıfatlarını Irak işgali öncesi 1 Mart 
Tezkeresi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) reddedilmesiyle kay-
bedecektir. Tezkere öncesinde Türkiye’deki en önemli siyasi gelişme, 3 Kasım 
2002 genel seçimlerinde Abdullah Gül Başbakanlığındaki Adalet ve Kalkınma 

2 İlgili açıklama için bkz. https://www.nato.int/docu/pr/2001/p01-124e.htm (Erişim Tarihi: 
31.03.2019).
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Partisi (AK Parti) hükûmetinin %34,29 oy oranıyla tek başına iktidara gelmesidir. Yeni hükûmet özellikle 
kritik kararların alınmasını gerektiren bir dönemde iktidara gelmiştir. AK Parti temelde Irak sorununun 
mümkün olduğunca barışçıl yollardan çözülmesini savunurken ABD’yi de karşısına almamaya gayret 
göstermiştir (Güney, 2005, s. 348; Uslu, 2006, s. 272).

Tam adı “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi ve Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türki-
ye’de Bulunması İçin Hükûmet’e Yetki Verilmesine İlişkin Başbakanlık Tezkeresi” olan 1 Mart Tezkeresi, 
TDP için son derece önemli bir nitelik taşımaktadır. 1 Mart Tezkeresi’nden önce 6 Şubat’taki bir Meclis 
kararı ile 8 Şubat’ta ABD ile bir mutabakat muhtırası hazırlanarak ABD’ye Türkiye’deki liman ve üslerde 
gerekli kapasite artırımı, yenileme ve modernleştirme çalışmalarına başlaması için izin verilmiştir (Baba 
ve Karagül, 2012, s. 32; Balcı ve Yeşiltaş, 2006; Robins, 2003a; Yetkin, 2004, s. 186; TBMM).3 Ancak bu 
gelişme sadece ABD’nin tezkerenin geçeceğine ilişkin inancını pekiştirmiş, iç politikada ise ortak bir ka-
rar alınacağı izlenimi bırakmamıştır. Bununla birlikte ilgili tezkere 25 Şubat 2003’te TBMM’ye sunulmuş 
ve 1 Mart 2003’te de oylanmıştır. 

Tablo 5. 11 Eylül Olayı Sonrası TBMM’ye Sunulan Tezkerelerin Sonuçları

Tezkere Tarihi Geçerli Oy Kabul Oyu Ret Oyu Çekimser Oy Sonuç

1 Mart 2003 533 264 250 19 Ret

20 Mart 2003 535 332 202 1 Kabul

İktidara yeni gelen AK Parti’nin içinde farklı görüşler olması nedeniyle bu konuda ortak bir karar alama-
ması, ordunun hükûmete tavsiye niteliğinde bir öneri sunamaması, dönemin Başbakanı Abdullah Gül’ün 
çabalarıyla gerçekleştirilen “Irak’a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı”ndan diplomatik bir çözüm 
çıkmaması ve ABD’nin Irak’ı işgal etmemesi konusunda ikna edilememesi gibi nedenlerle (Baba ve Kara-
gül, 2012, s. 32; Balcı ve Yeşiltaş, 2006; Robins, 2003; Yetkin, 2004, s. 186) tezkere, 533 geçerli oydan 
250 ret ve 19 çekimser oya karşı 264 kabul oyuna rağmen Anayasa’nın 96. Maddesi’nde öngörülen 267 
salt çoğunluğa ulaşamadığı için sadece üç oy farkla reddedilmiştir. Bu sonuç, ABD için tam anlamıyla bir 
hayal kırıklığı ve Türkiye’ye yüklediği önemin karşılığını alamamak olarak yorumlanmıştır. Türkiye için ise 
geçmişinde de sıkça karşılaştığı ve bulunduğu coğrafyayla da uyumlu arada kalmışlığı ifade etmektedir. İki 
ülke ilişkileri, tezkere öncesiyle kıyaslanamayacak kadar yara alırken ABD tarafı sadece iş başına gelen ik-
tidar partisini ve yöneticilerini değil Türk askerî bürokrasisini (TSK) de kendileri açısından bu nahoş gelişme 
çerçevesinde suçlamaktan imtina etmemiştir. Hatta tezkereden beş ay sonra tam da ABD’nin Kurtuluş Gü-
nü’ne denk getirilen 4 Temmuz 2003’de 11 TSK mensubunun başlarına çuval geçirilmesi, ABD’nin intikamı 
olarak yorumlanmıştır. 1 Mart Tezkeresi’nin reddedilişinin etkileri sürerken Recep Tayyip Erdoğan’ın Siirt’te-
ki seçimin yenilenmesinden sonra TBMM’ye girmesinin ardından Gül Başbakanlığındaki 58. Hükûmet, 11 
Mart 2003’de istifa etmiştir. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, yeni hükûmeti kurma görevini 
aynı gün Erdoğan’a vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 59. Hükûmeti, 14 Mart 2003’te kuruldu (Hürriyet, 

3  TBMM, http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem22/yil1/bas/b032m.htm (Erişim Tarihi: 31.03.2019).
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2003). Erdoğan, Başbakan olduktan sonraki ilk işi reddedilen 1 Mart Tezkeresi’ni 
yeniden TBMM’ye getirmek olmuştur. 20 Mart 2003’te yapılan oylamada bu kez 
535 milletvekilinin 332’si kabul, 202’sinin ret, birinin ise çekimser oylarıyla tezke-
re kabul edilmiştir (Resmi Gazete, 2003). Ancak zaman baskısı, ABD askerî karar 
alıcılarının üzerinde birinci tezkere dönemindeki kadar belirleyici değildi çünkü 
zaten operasyon başlamış ve ABD savaş uçakları, Türk hava sahasını zaten kul-
lanmaktaydılar. İkinci tezkerenin kabul edildiği gün Amerikan askerleri, Bağdat’a 
girerek Saddam Hüseyin rejimini devirmiştir. 1 Mart Tezkeresi’nin TBMM’de red-
dedilmesi sonrasında ABD tarafından yapılan açıklamalar oldukça sert olunca 
hariciye ve askerî bürokrasisi bir adım atılması konusunda siyasi çevreleri ikna 
ederken aslında toplumda ABD desteğinin kaybedilmesiyle yeni bir ekonomik 
krizin kapıda olduğu endişesi, tezkerenin ikinci kez gelmesinde etkili olmuştur. 
Tezkerenin ikinci kez TBMM’ye gelmesi hatta ABD’nin talebine uygun olarak geç-
mesi, Amerika nezdinde beklenen olumsuz havayı dağıtmamıştır.

ABD, 11 Eylül’ün intikamını almak ve sarsılan hegemonya imajını düzeltmek için 
kendi topraklarından binlerce kilometre uzakta operasyonlar düzenlemeye de-
vam etmiştir. Ancak bu süreçte ABD ekonomisindeki kısa vadeli ve sürekliliği 
mümkün olmayan politikalar, en az terörizm kadar dünyanın gündemini altüst 
edecek bir başka krizi tetikleyecekti. ABD’de patlayan mortgage kredileri fi-
nansal balonunun etkisi, artçılarının bugün bile hissedildiği küresel bir ekono-
mik depremin fay hatlarını tektonize etmiştir.

2008 Küresel Ekonomik Krizi

2000’lerin başlarında ABD ekonomisi, yaşamakta olduğu durgunluktan çıkabil-
mek için ABD Merkez Bankası (FED), faiz oranlarında indirime gitme kararı almış 
ve faizleri Mayıs 2000-Haziran 2003 arasında %6,5 seviyesinden %1 seviyesine 
kadar çekmiştir. Bu yöntemle tüketim arttırılarak ekonomi canlandırılmak isten-
miştir (Göçer ve Özdemir, 2012, s. 193). Bu amaca da ulaşılmıştır çünkü ABD’de 
bu faiz indirimi sonucu konut alımları dikkat çekici oranlarda artmıştır. Ancak 
krizin sebebi tam da bu noktada başlamıştır. Önceden konut kredilerinin büyük 
kısmı, yüksek gelirli müşterilere (prime mortgage) verilirken zamanla krediler 
daha düşük gelirli müşterilere (subprime mortgage) de verilmeye başlanmış-
tır. Böylece 2008 ortasında ABD’de subprime mortgage kredilerinin hacmi 1,5 
trilyon ABD Dolarına kadar yükselmiştir. ABD’de faizler geçmişte son derece 
düşük düzeylerde olduğundan subprime mortgage kredilerini kullanan düşük 
gelirli kişiler çoğunlukla değişken faizli kredileri tercih etmiştir. FED’in 2004’ten 
sonra faizleri tekrar artırmaya başlaması ise bu kişilerin aldıkları kredileri geri 
ödeyememesine neden olmuştur (Eğilmez, 2011, s. 66). Dolayısıyla 2008 Küre-
sel Ekonomik Krizi, ABD’de ekonominin temel dinamiklerinden mortgage şir-
ketlerinin aslında zaten yetersiz gelirli müşterilerine verdikleri kredileri tahsil 
edememesiyle patlak vermiştir. Buna ek olarak artan işsizlik, finansal kurum-
ların riskli davranışları, üretim kapasitesindeki aşırı artış ve bunun sonucunda 
gayrimenkul balonunun patlaması bu krizin sadece ekonomik değil sosyopolitik 
hatta psikolojik boyutlarıyla daha da derinleşmesinde etkili olmuştur. Özellikle 
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gayrimenkul balonunun patlaması, tüketimdeki azalma sonucu yatırımlarda da ciddi bir düşüşe neden 
olmuş ve finansal kurumların iflasıyla kriz iyice içinden çıkılmaz bir hâle bürünmüştür. Hatta aralarında 
158 yıllık finans devi Lehman Brothers’ın da bulunduğu birçok şirketin iflasına yol açmıştır (Yeldan, 2009, 
s. 11). Bu şirketin battığı dönem yeryüzünde A++ kredi notuna sahip yegâne şirket olduğu düşünülürse 
yaşanan facianın devasa boyutu çok daha iyi anlaşılır. Tablo 7’deki küresel büyüme oranlarının 2008 
itibarıyla radikal düşüşü de bunun ete kemiğe bürünmüş hâlidir. 

Şekil 2. Küresel Büyüme Oranları (%) (2000-2018)

Kaynak: World Bank

Krizin Türkiye’ye etkisini değerlendirmek için 2001’den itibaren Türkiye’nin küresel ekonomideki ko-
numunu analiz etmek gerekir. 2001 Krizi sonrası Türkiye, küresel piyasaların sunduğu imkânlardan faz-
lasıyla faydalanmış ve ucuz kredi ile genişleyen bir piyasa olmuştur. Bu süreçteki cari işlem açıkları 
da önce yüksek faizlerin cazibesi ile gelen yabancı yatırımlar ile sonra da şirket birleşmeleri ve özel-
leştirmeler ile kapatılmaya çalışılmıştır. Nitekim bir süre sonra özel sektörün borçlanması, dış borcun 
da artışına neden olmuştur. 2003 başında 129,6 milyar ABD Doları olan toplam dış borç stoku, 2008 
Haziran’ı itibarıyla 284,4 milyar ABD Dolarına yükselmiştir. Dolayısıyla Türkiye, 2008 Krizi’ni yüksek cari 
işlemler açığı ve yüksek dış borç bağımlılığı ile karşılamıştır. Ancak 2008’in yeni küresel koşulları, ucuz 
kredinin olası kıldığı ucuz döviz ve ucuz ithalata dayalı büyüme modelinin artık mümkün olamayacağını 
göstermektedir (Yeldan, 2009, ss. 17-18). Öte yandan krizin Türkiye’nin önemli dış ticaret ortaklarından 
ABD’de başlaması ve daha sonra en önemli dış ticaret ortağı Avrupa ülkelerine sıçraması, Türkiye’nin 
ekonomisindeki hissedilir yavaşlamada pay sahibidir (Selçuk ve Yılmaz, 2008). Kriz tüm dünyayı etkisi-
ne alırken öte yandan Arap sokaklarından da otoriter ve/ya totaliter rejimlere karşı gecikmiş özgürlük 
talepleri protestolar eşliğinde yükselmektedir.
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Şekil 3. Türkiye’nin Büyüme Oranları (%) (2000-2018)

Kaynak: World Bank

Arap Ayaklanmaları

17 Aralık 2010’da Tunus’ta 26 yaşındaki Mohamed Bouazizi’nin kendini yaktığı protestosu sonrasında top-
lumsal bir nitelik kazanarak “Yasemin Devrimi” ile başlayan süreç, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri top-
lumlarında da büyük yankı uyandırarak “Arap Ayaklanmaları”na dönüşmüştür. Arap Ayaklanmaları ülkesel, 
bölgesel ve küresel anlamda 21. yüzyılın önemli bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Arap Ayaklanma-
larının domino etkisi kısa sürede bütün bölgeye yayılmış ve Tunus’tan sonra Mısır, Libya, Fas, Cezayir, 
Ürdün, Bahreyn, Yemen ve son olarak Suriye’de etkisini göstermiştir. Arap Ayaklanmaları temelde bölge 
ülkelerinde on yıllardır süregelen başta sosyal, siyasal ve ekonomik sorunların dışavurumu şeklinde ce-
reyan etmiştir. Özellikle işsizlik, gelir dağılımındaki eşitsizlik, yolsuzluk, hak ve özgürlük sınırlarının tek bir 
lider tarafından belirlenmesi ve bunun yıllardır halktaki birikimi gibi etkenler birçok ülkede ayaklanmala-
rın yaşanmasına neden olmuştur. Arap Ayaklanmaları, Tunus’u 23 yıldır yöneten Zeynelabidin bin Ali’nin, 
Mısır’da 30 yıldır iktidardaki Hüsnü Mübarek’in, Libya’da 42 yıldır yönetimdeki Muammer Kaddafi’nin ve 
Yemen’de 32 yıldır iktidarı elinde tutan Ali Abdullah Salih’in koltuklarını bırakması ile sonuçlanmıştır. Ancak 
söz konusu liderlerin gidişi ile de sorunlar çözülememiş aksine ülkelerdeki iç karışıklıklar daha da artmıştır. 
Günümüzde Suriye, Yemen ve Libya gibi ülkeler, Arap Ayaklanmaları öncesinden daha da kötü durumdadır 
ve yaşanan karışıklıklar başta Avrupa’yı ilgilendirmek üzere küresel bir göç dalgasını tetiklemiştir. 

Türkiye’nin Avrupa ülkelerine ulaşmak isteyen göçmenler için transit bir ülke olması ise TDP açısından 
sorunu çetrefilleştiren en önemli unsurdur. Özellikle Avrupa ülkelerinde göçmen karşıtlığı, yabancı düş-
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manlığı ve İslamofobi gibi olgular, Arap Ayaklanmaları sonrası bir rutin hâline 
gelmiştir. Avrupa’daki aşırı sağ partilerin bu olguları bir seçim propagandası 
olarak kullanması ve günümüzde söz konusu politikaların normalleşmesi, Arap 
Ayaklanmalarının küresel çıktılarından sadece biridir.

Arap Ayaklanmaları 21. yüzyılın en önemli kırılma noktalarından biri 
olarak tarihteki yerini alırken bahsedilen sorunlar hâlen devam et-
mektedir. Bu kısır döngünün sebepleri ise şu şekilde sıralanabilir:

• Sürecin yaşandığı ülkelerde siyasi istikrarın sağlanamaması,

• Ülkelerin ekonomik sistemlerini rehabilite edememesi,

• Ortaya çıkan otorite boşluğu nedeniyle oluşan güvenlik sorunları,

• Uluslararası aktörlerin kendi çıkarlarını önceleyen politikaları, 

• Söz konusu ülke halklarında yaşanan hayal kırıklığı. 

Arap Ayaklanmaları, Libya’daki gelişmeler sonrasında kışa dönerken bu ülke-
lerdeki despot rejimlerin kırılganlığını da gözler önüne sermiştir. Öte yandan en 
azından temel asayiş ve güvenlik hizmetlerini sağlayan bu despotik rejimler de 
yıkılınca Soğuk Savaş sonrasında olduğu gibi güvenlik tekrar başat hâle gelir-
ken yeni düzen arayışları tekrar belirginleşmiştir. 



C2. YENİ DÜZEN ARAYIŞLARI

Türkiye’nin 2000’li yıllarla artan değeri, TDP’de yeni arayışları da beraberinde 
getirdi. Küreselleşen dünyaya ayak uydurma konusunda oldukça istekli olan Tür-
kiye, söz konusu isteğini BM’de talep ettiği reform ve uyguladığı BMGK diploma-
sisi ile pratiğe döktü. Bununla da yetinmeyen Türkiye, yeni düzende coğrafi me-
safenin önemsizliğini göz önüne alarak Afrika ve Latin Amerika ülkelerine başta 
ekonomik olmak üzere çok faktörlü açılımlar gerçekleştirdi. Bunun yanında 21. 
yüzyılın ilk on yılında AB’ye de yoğun bir yönelim gösteren Türkiye özellikle son 
yıllarda da Orta Doğu’daki gelişmeler ile bölgesel anlamda öne çıkan bir aktör 
konumuna geldi.

Soğuk Savaş boyunca Sovyetler Birliği’ne uzun sınırıyla “Batı’nın uzak karakolu” olarak işlev gören Tür-
kiye için de bu dönemin sonu beraberinde yeni arayışları getirdi. Küresel hegemonun teke inmesiyle 
dünyanın daha barışçıl değil daha kaotik hâle gelmesi, etrafına kıyasla bir “barış vahası” olan Türkiye’nin 
bölgesel ve küresel önemini azaltmadığı gibi daha da arttırdı. Yeni milenyumda da devam eden sorunlar, 
Türkiye’nin yeni düzen arayışlarını hem derinleştirdi hem de ivmelendirdi. Türkiye artık bölgesel bir güç 
olarak küresel aktör konumunu muhafaza etmek ve pekiştirebilmek için uluslararası sistemde aktif hatta 
proaktif politikalar üretmenin gerekliliğini pratiğe döktü. Böylece Türkiye sadece bölgesinde değil Afrika 
ve Latin Amerika açılımlarıyla küresel düzeyde söz sahibi olma gayretindeydi. Dış politikasındaki açılım 
ve atılımları ile Türkiye, küresel sorunların yapısal köklerine atıfla BM mevcut yapısına sürekli eleştiriler 
yöneltti. Bu çerçevede aşağıdaki bölümde, Türkiye’nin BM’deki reform taleplerinden küresel atılım ve 
açılımları ele alınacaktır. 

BM’de Reform Tartışmaları

BM’nin ana organları; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi, Ge-
nel Sekreterlik ve Uluslararası Adalet Divanı’dır. Bunların arasında en önemlisi ve aynı zamanda en tar-
tışmalı organı, Güvenlik Konseyi’dir (GK). BM reform tartışmalarının asıl kaynağı GK, kurucu anlaşmada 
belirtildiği üzere uluslararası barış ve güvenliğin korunmasından sorumludur. Konsey’in beşi daimî -ABD, 
Çin, Fransa, İngiltere ve Rusya Federasyonu- 10’u Genel Kurul (her biri bir oya sahip 193 üyeden oluşur) 
tarafından iki yıllık süre için seçilen 15 üyesi vardır. Geçici ülkeler iki yıllığına BM Genel Kurulu tarafından 
bölge dağılımı esasına göre seçilmektedir (Birleşmiş Milletler Anlaşması, Madde 23). Kararlar, 15 üyenin 
9’unun olumlu oyuyla alınmaktadır fakat beş daimî üyenin hiçbirinin veto hakkını kullanmaması gerekir. 
Eğer beş daimî üyeden biri dahi olumsuz oy kullanırsa kararın alınması mümkün değildir (Birleşmiş Mil-
letler Anlaşması, Madde 27).
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Dolayısıyla GK’nin mevcut yapısı, beş daimî üyenin ulusal çıkarları çerçevesinde hareket etmelerine, 
çıkarları ve politikaları ile uyumlu olmayan kararları veto etmelerine olanak sağlamaktadır. Söz konusu 
veto yetkisi, uluslararası norm ve ilkelerin bir tarafa bırakılarak keyfî hareket edilmesine ve uluslararası 
ortak çıkarlar yerine ulusal çıkarların ön plana çıkarılmasına sebebiyet vermektedir. Bu durum uluslara-
rası sistemin en önemli örgütünü işlevsizleştirmektedir ki barış ve güvenliğin sağlanmasında GK’nin rolü 
düşünüldüğünde bu kaygı verici bir durumdur (Alagöz, 2018, s. 1). Dolayısıyla Türkiye’nin BM’ye olan 
bakışını değiştiren en önemli konu, GK’nin veto kararları olmuştur. 1945-2012 arasında GK’nin üyelerinin 
kullandıkları toplam veto sayısı 269’dur. Bunun sonucu, dünyanın farklı bölgelerinde örgütün amaçla-
rından uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin bir sorun ortaya çıktığında Konsey’in buna 
müdahale edememesi, müdahalesinin ancak sürekli üyelerin veto hakkını kullanmamasına bağlı olması 
ve/ya veto hakkı kullanılmasa bile müdahale etmek için elinde asker ve teçhizat bulunmaması olmuştur 
(Keskin-Ata, 2014, s. 262).

Şekil 4. Daimî Üyelerin Güvenlik Konseyi Veto Sayıları (1946-2019)

Kaynak: Dag Hammarskjöld Library, t.y.

Mevcut BM sistemi giderek daha etkisiz ve diğer üyeleri temsilden uzaklaşmaktadır. GK’de daimî üye 
ülkeler dışında Brezilya, Almanya, Hindistan, Japonya ve Türkiye gibi 21. yüzyılda kendisini daha fazla 
gösterebilen devletler, BM ve bağlı kuruluşlarında kısmen de olsa temsil edilmektedirler. Ancak BM’nin 
zayıf üyelerinin (“küresel güney”deki gelişmekte olan ülkelerin çoğunun) önemli BM programlarına an-
lamlı bir şekilde katılmalarına izin verilmemektedir. Ayrıca Türkiye başta olmak üzere BM ve bağlı kuru-
luşlarının örgütsel yapılarında temsil edilen ve BM programlarının çoğuna katılan güçlü BM üyelerinin 
bile mevcut BM sisteminin zayıf performansı ve etkisizliği ile benzer şekilde hayal kırıklığına uğradığı 
belirtilmelidir (Tanrısever, 2018, s. 5).
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Son yıllarda BM’nin artan küresel zorluklar ve sorumluluklar karşısında etkisiz 
ve kayıtsız kaldığı konusunda giderek endişeler artmaktadır. Bu işlevsizlik, geç-
mişten günümüze BM’deki reform tartışmalarını beslemiştir. Bununla birlikte 
BM’deki reform tartışmaları genellikle zamanın politik, ekonomik ve kültürel 
iklimini yansıtmaktadır. Örneğin; 1950 ve 1960’larda BM üyesi devletler, GK ve 
Sosyal Ekonomik Konsey’deki yetkili üye devlet sayısını arttırmayı tartışmışlar-
dır. Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) üyeliğinde ısrarcı olan Sovyetler Birliği, ABD 
ve Batı bloku ile ilişkilerin gerginleştiği 1960’larda Konsey bileşimindeki geniş-
lemeyi ÇHC’nin Konsey’e üye kabul edilmesi koşuluna bağlamıştır (Bouranto-
nis, 2005, ss. 16-17). Bu tartışmalar, 17 Kasım 1963’de BM Genel Kurulu’nun, 
Konsey üye sayısını 11’den 15’e çıkaran kararı kabul etmesi ile sonuçlanmıştır. 
Karara göre daimî olmayan Konsey üye sayısı 6’dan 10’a çıkarılmıştır. Ayrıca 
daimî olmayan üyelerle ilgili coğrafi kıstaslar da getirilmiştir. Ancak Genel Kurul 
kararının ardından iki önemli engelin aşılması gerekmiştir. Bunlardan birincisi, 
veto gücüne sahip devletlerin tutumu diğeri ise üye devletlerin en az 2/3’ünün 
bu değişikliği onaylaması zorunluluğuydu. 1965’de BM Şartı Madde 27’de yapı-
lan değişiklikle de Konsey’de bir kararın kabul edilebilmesi için gereken olumlu 
oy sayısı 7’den 9’a çıkarılmıştır (Bourantonis, 2005, s. 25). 1970’lerde ise re-
form tartışmalarının merkezinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki 
ekonomik ve siyasal makas vardı. 1980 ve 1990’larda ise daha çok ekonomik 
ve yapısal reform tartışmaları yapılmıştır (Faridi, 2011, ss. 597-598).

2000’ler BM reform tartışmalarının ABD merkezli bir yöne kaymasına neden 
olmuştur. 11 Eylül Saldırıları sonucu ABD’nin nasıl sınırlandırılabileceğine iliş-
kin reform tartışmaları, büyük bir çelişkiyi de içinde barındırmaktadır. Soğuk 
Savaş’ın ABD tarafından oluşturulmuş bir unsuru olan BM, ilginç bir şekilde 
2000’lerin başında ABD’nin askerî ve siyasi gücünü sınırlandırma tartışmaları-
na ev sahipliği yapmıştır. Öte yandan aynı dönem yine GK’nin yapısı, misyonu 
ve GK’ye olası yeni üye alımlarıyla ilgili1 tartışmaları beraberinde getirmiştir. Çin 
haricinde Asya, Afrika ve Latin Amerika’dan daimî üye olmaması önemli bir tes-
pit olarak dikkat çekerken Almanya, Japonya, Hindistan ve Brezilya, GK daimî 
üyeliği için son derece istekli davranmışlardır. Bu ülkelerden özellikle Almanya 
ve Japonya’nın daimî üyeliği, 2000’lerin başındaki başlıca reform tartışmaları-
dır (Çakmak, 2014, ss. 46-47).

BM reformlarının gerekliliği konusunda uluslararası kamuoyunda bir fikir bir-
liği olmasına karşın reformların hayata geçmesi oldukça zordur. Çünkü olası 
değişiklikler, Genel Kurul üyelerinin üçte iki çoğunluğu tarafından kabul edilip 
GK’nin daimî üyelerinin tamamını kapsamak üzere BM üyelerinin üçte ikisi ta-
rafından her birinin anayasa kuralları gereğince onaylandığında tüm BM üyeleri 
için yürürlüğe girer (Birleşmiş Milletler Anlaşması, Madde 8). Dolayısıyla daimî 
üye devletlerin kendi etki alanlarını kısıtlayacak ve yetki paylaşımına neden 

1  Reform tartışmalarında GK’nin meşruluk sorununa değinen Hurd, Konsey’e üye eklemenin kuru-
luşun gelecekteki meşruiyetini sağlamak için yararlı bir strateji olabileceğini iddia etmiştir. Hurd 
çalışmasında bu önerisini beş hipotez üzerinden açıklamıştır (Detaylı bilgi için bkz. Hurd, 2008).
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olacak herhangi bir karara onay vermeyeceği tahmin edilmektedir. Bu durum 
uluslararası sistemin yapısında olağandışı bir değişiklik yaşanmaması duru-
munda olası reformların gerçekleşme ihtimalini2 düşürecektir.

Türkiye’nin BMGK Diplomasisi: “Dünya Beşten Büyüktür”

Türkiye, BM’de koşullara göre değişken bir politika izlemiştir. BM’nin ilk 15 yıl-
lık döneminde üç kez GK geçici üyesi seçilen Türkiye, 1951-1952, 1954-1955 
dönemlerinde ve 1961’de Polonya ile paylaştığı bir yıllık yarı dönemde GK’de 
yer almıştır. Söz konusu yıllardan sonra BM, Türkiye için de beklentilerinin kar-
şılanmadığı bir kurum hâline gelmiştir. Özellikle Türkiye’nin 1974 Kıbrıs Müda-
halesi’nin kuvvet kullanımı olarak görülmesi, Türkiye’nin BM’ye yönelik olarak 
menfileşen bakışında etkili olmuştur. Bu noktada Türkiye’nin BM üyeliği açı-
sından önemli olan, hem çoğunluğu oluşturan bu devletlerin oylarıyla Genel 
Kurul’da alınan kararlarda hem de Türkiye’nin NATO müttefiki olan üç devletin 
veto hakkına sahip olduğu GK’de alınan kararlarda Türkiye’nin tam anlamıyla 
yalnız bırakılmasıdır (Keskin-Ata, 2014, s. 263). Böylece Türkiye hem Soğuk Sa-
vaş’ın hem de Kıbrıs sorununun olumsuz etkileri sonucu 1990’lara kadar BM’ye 
dair geri planda kaldığı bir politika izlemiştir.

1990’lar ve 2000’ler BM’nin daha etkin oluşuyla Türkiye’nin de örgütteki et-
kinliğini arttırdığı bir dönem olmuştur. 1992 Somali Müdahalesi, 1999 Marmara 
Depremi, 2000 Kosova Müdahalesi ve 2001’deki 11 Eylül Saldırıları ile BM’ye 
daha yakın bir politika izleyen Türkiye özellikle 2002’de AK Parti’nin iktidara 
gelişiyle proaktif TDP ivme kazanmıştır. 2003’de AK Parti döneminin ilk BM Ge-
nel Kurul konuşmasını yapan dönemin Başbakanı Gül, zamanın koşulları gereği 
çoğunlukla terörizmden bahsederken BM’nin bir reforma ihtiyaç duyduğunu ve 
özellikle GK’nin bu çağrıya tepkisiz kalmaması gerektiğini ifade etmiştir (Ame-
rikanın Sesi, 26 Eylül 2003). 2007’de dönemin Başbakanı Erdoğan ilk kez BM 
Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada BM ve özellikle GK’nin reforma ihtiyacı 
olduğunu dile getirmiştir. 2007-2013 arası3 Erdoğan ve Gül, dönüşümlü olarak 
BM Genel Kurulu’nda konuşmalar yapmış ve en çok üzerinde durdukları konu 
yine GK’nin reformu olmuştur (Keskin-Ata, 2014, ss. 265-266).

Türkiye, 1996’da 51. BM Genel Kurulu’ndaki seçimlerde 1997-1998 dönemi ve 
2000’de 55. BM Genel Kurulu’ndaki seçimlerde 2001-2002 dönemi için Batı 
Avrupa ve Diğer Devletler Grubu’ndan (WEOG) açıklanan GK geçici üyeliğine 
adaylıklarını, zamanın koşullarını dikkate alarak ileride yinelenmek üzere geri 
çekmiştir (Dışişleri Bakanlığı, 2003). Ancak son üyeliğinin üzerinden yaklaşık 
50 yıl sonra Türkiye, aday olduğu 2009-2010 GK geçici üyeliği seçimlerinde, 
birinci turda üçte iki çoğunluğu alarak 151 oyla GK geçici üyesi olmuştur (Dışiş-
leri Bakanlığı, t.y.-b). 2014’te, 2015-2016 döneminde GK geçici üyesi olabilmek 
için Yeni Zelanda ve İspanya ile aday olan Türkiye, yapılan oylamada ilk turda 

2  BM reformlarının gerçekleşme ihtimalleri üzerine bir çalışma için bkz. Schlesinger, 1997. 
3  Bu yıllar arasında sadece 2012’de dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Erdoğan ve 

Gül’den farklı bir isim olarak BM Genel Kurulu’nda konuşma yapmıştır.
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Yeni Zelanda, ikinci turda da İspanya’ya geçilerek GK geçici üyesi olamamıştır (BBC, 17 Ekim 2014). Tür-
kiye’nin BM’ye ve GK’nin daimî üyelerine yönelik en büyük tepkisi, 2014’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 
gelmiştir. Özellikle Suriye’deki savaşa BM’nin tepkisizliği ve olası müdahale ihtimallerinde de GK’nin 
daimî üyelerinin kendi çıkarları gereği veto hakkını kullanmasını sert bir şekilde eleştiren Erdoğan, BM 
Genel Kurulu’ndaki konuşmasında -ilerde kendisiyle özdeşleşecek- “Dünya beşten büyüktür” ifadesini 
kullanmıştır (Aljazeera Türk, 24 Eylül 2014; Tanrısever, 2018, s. 7). Erdoğan bu söylemini daha sonraki 
BM Genel Kurul konuşmalarında da sıklıkla tekrarlamıştır. Son dönemde de BM’nin reform ihtiyacını 
vurgulamaya devam eden Erdoğan, son olarak 26 Eylül 2018’de Foreign Policy’e yazdığı makalede de 
BM’nin nasıl ve neden reforma ihtiyacı olduğunu açıklamıştır (Erdoğan, 2018).

Reform konusunda ilk kez 1995’te kapsamlı öneri sunan Türkiye’nin, Şubat 2009’da ve son olarak Kasım 
2018’de bir kez daha açıkladığı görüşlerine baktığımızda temel bir değişiklik olmadığı görülecektir:

Tablo 7. Türkiye’nin BM’de Reform Tartışması Yapılan Konularla İlgili Görüşleri

KONULAR GÖRÜŞLER

Üyelik Kategorileri Türkiye geçici üyeliklerin sayısının GK’yi daha demokratik ve yüksek 
temsil gücüne sahip hâle getirecek şekilde artırılmasından yanayken 
Konsey’e yeni daimî üye katılması konusunda çok istekli değildir.

Veto Meselesi Türkiye daimî üyelerce veto kullanımının kısıtlanması için yöntemler ge-
liştirilmesi gerektiğini ileri sürmüştür.

Bölgesel Temsil Türkiye hakkaniyete uygun bir coğrafi temsilin sürdürülmesini iste-
mektedir. Afrika’daki küçük ve orta büyüklükteki devletlerin ve kıtanın 
yeterince temsil edilmediğini ve bu haksızlığın giderilmesi gerektiğini 
belirtmiştir.

Konseyin Üye Sayısı Türkiye, Konsey’de kaç üye olması gerektiği konusunda belirli bir sayı 
düşünmediğini, farklı grup ve coğrafyaların yeterli temsilini sağlayacak 
her sayının kabul edilebilir olduğunu açıklanmıştır. Bununla birlikte 
Konsey’in toplam üye sayısının 25-27 civarında olabileceğini ve birçok 
devletin hizmet etmesine olanak verecek biçimde geçici üyelik oluş-
turulmasını önermiştir. Türkiye, Konsey’in çalışma yöntemlerinin şeffaf-
laştırılması gerektiğini de vurgulamıştır.

Konsey-Genel Kurul İlişkisi
Konsey ile Genel Kurul arasındaki ilişkinin de güçlendirilmesini ve Kon-
sey’in daha şeffaf bir konuma getirilmesini talep etmiştir.

Kaynak: Aydınlık, 21 Kasım 2018; Keskin-Ata, 2014, ss. 280-281

BM, Türkiye’nin 1990’lardan itibaren ortaya koymaya çalıştığı aktif dış politikanın önemli parçalarından 
birisi hâline gelmiştir. Özellikle 2000’lerde en azından BM’de sisteme yön verme çabası da gözlenirken 
Türkiye, 2009-2010 dönemindeki GK geçici üyeliği ve 2015-2016’da tekrar aday olması bunun en somut 
örneklerindendir. Öte yandan her ne kadar 2010 sonrası bölgesel ve küresel gelişmeler, BM reform 
tartışmalarını geri plana atmış olsa da Türkiye istikrarlı bir şekilde özellikle GK’nin reform ihtiyacını farklı 
platformlarda yüksek sesle ifade etmektedir.
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Nihai kertede Türkiye’nin küresel anlamda yeni bir düzen arayışında oluşu sa-
dece BM’deki reform talepleri ile sınırlı değildir. Yeni düzen arayışında tek ba-
şına da hareket etmek istemeyen ve bu kapsamda özellikle ekonomik ağlarını 
genişletmek isteyen Türkiye, Afrika’dan Latin Amerika’ya kadar açılımlarla bu 
amacına uygun politikalar izlemiştir.

Türkiye’nin Açılım Arayışları: Afrika ve Latin Amerika

2000’ler TDP’nin dikkat çekici şekilde dönüştüğü yıllardır. Proaktif bir dış po-
litika stratejisi çerçevesinde önemli bölgesel açılımlara sahne olan bu dönem, 
Türkiye’nin dış politika açılımlarında da önemli bir yer tutmaktadır. Bu çerçeve-
de örnek olarak ekonomi-politik bir analizle Türkiye’nin sadece Afrika ve Latin 
Amerika açılımları ele alınacaktır. İlgili bölgelere yapılmış ve yapılacak açılım-
ların geleceğin TDP’sinde belirleyici olacağı aşikârdır. Ayrıca daha önceki bö-
lümlerde etraflıca ele alınan Türkiye’nin AB ile geliştirmek istediği ilişkiler de bu 
açılım bağlamında rahatlıkla değerlendirilmektedir.4

Afrika Açılımı

Türkiye’nin Afrika ile bağları, Osmanlı döneminin küresel güçlerden biri olduğu 
16. yüzyıla kadar götürülebilirse de 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başındaki 
bazı diplomatik girişimler haricinde hiç de belirgin olmamış ve 1998’e kadar 
ilişkiler genellikle alt seviyede kalmıştır. Bu dönemde Türkiye’de Cumhuriyet’in 
bir ulus devlet olarak kuruluş aşamasındaki sorunları, siyasi ve ekonomik ko-
şullarının yetersizliği, Türkiye’nin dış politikada izlediği Batılı eğilimi, iki dünya 
savaşının şekillendirdiği küresel ve bölgesel güç mücadeleleriyle şekillenen 
ülke gündemi, Türkiye’nin göreceli uzak bir bölgeyle ikili ve çoklu ilişkilere 
imkân vermemesi gibi etkenler nedeniyle Afrika ile ilişkiler istenen düzeye 
erişememiştir. Örneğin; 1923-1998 arasında Afrika’da bir Türkiye Büyükelçiliği 
açılmışken Afrika ülkelerine yapılan Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Dışişleri 
Bakanlığı düzeyindeki resmî ziyaretlerin sayısı ise sadece dörttür (İpek, 2018). 
Yine de Türkiye, Afrika ülkelerinin bağımsızlık süreçlerine, kuruluşu antiemper-
yalist bir savaş sonunda şekillenmesiyle ontolojisi gereği destek verirken bir-
çok Afrika ülkesi de bağımsızlık sürecinde Türkiye’yi örnek almıştır.

Türkiye-Afrika ilişkileri özellikle 1998’den itibaren ciddi bir dönüşüm yaşarken 
dönemin Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in aynı yıl kabul edilen “Afrika’ya Açı-
lım Eylem Planı”, Türkiye’nin Afrika’ya yönelik politikalarına dair dönüşümde 
önemli bir dönüm noktası olmuştur. Söz konusu Eylem Planı genel olarak Afrika 
ülkeleriyle karşılıklı üst düzey ziyaretlerin gerçekleştirilmesini, uluslararası ve 
bölgesel kurullar nezdinde de bu bölge ülkeleriyle temasların arttırılmasını, 
insani yardımların gerçekleştirilmesini, Türkiye’nin kıtadaki diplomatik 
temsilciliklerinin sayısının arttırılmasını, ekonomik, teknik, bilimsel iş birliği ve 
ticaret anlaşmalarının imzalanmasını ve Türkiye’nin her alanda Afrika ile ya-
kınlaşmasını amaçlamıştır (Tepebaş, 2008). Dolayısıyla Eylem Planı ile sadece 

4  Türkiye’nin AB açılımı daha önce tartışıldığından çalışmanın bu kısmında tekrar edilmeyecektir. 
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Türkiye’nin Afrika’ya yönelik ilgisi artmamış, ticaret hacminin de arttırılması için 
teşvikler ve tedbirler uygulanmaya konarak “Afrika Ülkeleriyle Ekonomik İlişki-
lerin Geliştirilmesi Stratejisi” hazırlanmıştır (Arslan, 2018). Bu noktada şunu be-
lirtmek gerekir ki Türkiye’nin Afrika açılımı, bir tercihin ötesinde dönemi itibarıy-
la bir zorunluluk hâlini almıştır. Her ne kadar Cem’in başlattığı komşu ve bölge 
ülkeleriyle siyasi ve ticari ilişkileri geliştirmeyi esas alan yeni dış politika vizyo-
nu otantik olsa da Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle belirsiz bir küresel ortamda 
kendini bulan Türkiye, 1990’ların sonuna doğru hem iç hem de dış politikada 
karşılaştığı ciddi sorunları aşmak adına bir bakıma bu açılımları zorunlu kılmıştır 
(Afacan, 2012, s. 12).

1998’de ilan edilen Afrika’ya Açılım Eylem Planı, 2002’de AK Parti’nin iktidara 
gelmesiyle daha somut bir uygulama alanı bulmuştur. Bu kapsamda Türkiye’de 
“Afrika Yılı” olarak kabul edilen 2005, kıta ile ilişkilerin öncesinde kıyaslanama-
yacak kadar mesafe kat ettiği bir yıl olurken Nisan’da Türkiye Afrika Birliği’nde 
(AfB) “gözlemci” statüsü edinmiştir. Türkiye’nin 2005’den itibaren AfB’nin mer-
kezinin bulunduğu Addis Ababa’da resmî bir elçiliği de bulunmaktadır. Buna 
ek olarak Afrika ile artan ilişkiler, 2008 itibarıyla “stratejik ortaklık” seviyesine 
çıkarılmıştır (T.C. Dışişleri Bakanlığı). Bu durum Türkiye’nin özellikle diploma-
tik anlamda Afrika ülkelerinde daha fazla bulunmasını gerektirmiştir. 2008’de 
Türkiye’nin Afrika ülkelerinde elçilik olarak 12 temsilci ofisi ve 20’ye yakın ge-
nel fahri konsolosluğu bulunmaktadır. Bunlar; Mısır, Libya, Cezayir, Fas, Tunus, 
Sudan, Nijerya, Güney Afrika, Etiyopya ve Senegal’dedir (Uchehara, 2008, ss. 
51-52). Bununla birlikte 2009’da iki, 2010’da altı, 2011’de dört, 2012’de sekiz, 
2013 ve 2014’de dört, 2016’da üç ve 2018’de de dört yeni elçilik açılmıştır. Ayrı-
ca Afrika’ya yapılan üst düzey ziyaret sayısı da 2000’lerde uygulanan politika-
ların bir sonucu olarak 47’ye ulaşmıştır (İpek, 2018).

Türkiye’nin Afrika açılımında geçmişten aldığı derslerin de elbette etkisi vardır. 
Türkiye gerek dış politikasındaki “Batılılaşma” ilkesi gerekse Afrika’nın birincil 
önceliği olmaması, kıtanın ihmal edilmesi ve bunun getirdiği kayıpla sonuç-
lanmıştır. Nitekim Kıbrıs Sorunu 1955’ten itibaren BM nezdinde her gündeme 
geldiğinde, Türkiye’nin o zaman Bağlantısızlar Hareketi’ndeki ülkelere 
karşı izlediği politikanın sonucu olarak Asya-Afrika ülkelerinin hemen hepsi 
Yunanistan’ın yanında yer almıştır. Bu durum Türkiye’nin BMGK geçici üyeliği 
için aday olduğu 21 Temmuz 2003’ten itibaren radikal anlamda değişmiştir. 
Özellikle Türkiye kıta ile çok taraflı diplomatik ilişkiler kurduğu gibi Afrika 
ülkeleri özelinde yoğun bir lobicilik faaliyetine de girişmiştir (Elem-Eyrice, 2012, 
ss. 77-78). Bu kapsamda açıklanan “Adaylık Süreci Eylem Planı” doğrultusunda 
toplam 50 milyon ABD Dolarlık bir bütçe tahsis edilmiştir. Bu bütçenin yaklaşık 
yarısı ile BM’ye aidat borcu olduğu için oy kullanma haklarını yitiren yoksul üye-
lerin -ki bu ülkelerin neredeyse tamamı Afrika’dandır- aidat borçları ödenmiş ve 
Genel Kurul’daki oylamada oy kullanmaları sağlanmıştır.
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Şekil 5. Yıllara Göre Türkiye-Afrika Ülkeleri Arası Dış Ticaret Hacmi (milyar $)

Kaynak: TÜİK

Türkiye’nin Afrika ile gelişen diplomatik ilişkileri doğal olarak ekonomiye de olumlu yansımıştır. Özellikle 
2003’te yayınlanan “Afrika Ülkeleriyle Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi”, kıtadaki ülkelerle 
ticari ilişkilerin arttırılmasında önemli bir dönüm noktasıdır. 1995’te yaklaşık 2,5 milyar ABD Doları civa-
rındaki Türkiye-Afrika dış ticaret hacmi, 2004 ve 2005’te ise yaklaşık 6 milyar ABD Dolarına ulaşmasıyla 
iki katından fazla bir artışa sahne olmuştur. Yukarıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere Türkiye-Afrika 
dış ticaret hacmi olumlu bir seyir kaydetmekte5 ve 2050’de Afrika-Türkiye dış ticaretinin 50 milyar ABD 
Dolarına ulaştırılması planlanmaktadır.

Türkiye-Afrika ilişkileri, 2010’da kabul edilen “Afrika Strateji Belgesi” ile yeni bir boyut kazan-
mıştır. Bu belge ile Türkiye’nin Afrika açılımı derinleşirken ilişkilerin her alanda çeşitlenmeye 
de başladığı “Türkiye-Afrika Ortaklığı” aşamasına geçilmiştir. Türkiye-Afrika Ortaklığı’nın temel 
amaçları ise şöyle sıralanabilir:

• Afrika’da barış ve istikrarın tesisine katkıda bulunmak,

• Afrika ülkelerinin siyasi, ekonomik ve sosyal kalkınmalarına yardımcı olmak, 

• Bu amaçla insani yardım, yeniden yapılanma, güvenlik, kamu diplomasisi ve ara buluculuk 
alanlarında karşılıksız yardımda bulunmak,

• Afrika’nın kaynaklarının Afrikalılara yarar sağlayacak şekilde geliştirilmesine katkı sunmak,

• İkili ilişkilerimizi eşit ortaklık ve karşılıklı fayda temelinde geliştirmek (Dışişleri Bakanlığı, 2018).

5  İlgili veriler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) web sitesinden alınmıştır. TÜİK verilerinde Afrika kıtasını “Kuzey Afrika” ve “Diğer 
Afrika” olarak ikiye ayrılmıştır. Bu çalışmada kullanılan veriler bu iki bölgenin dış ticaret rakamlarının toplamıdır. 
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Türkiye’nin Afrika’daki son dönem politikalarına bakıldığında, iş birliğinden or-
taklığa giden sürecin devam ettiği ve ilişkilerin her alanda ve her anlamda de-
rinleştiği ve yoğunlaştığı söylenebilir. Bu noktada Türkiye’nin bölge genelinde 
gıda güvenliği, açlıkla mücadele, eğitim ve sağlık gibi temel insani ihtiyaçların 
farkındalığıyla hareket etmesi gerek çeşitli devlet kurum ve kuruluşlarıyla ge-
rekse de Türkiye merkezli STK’larla kıtada her alanda etkin olarak yer alması ve 
ekonomik anlamda yatırımlarını arttırarak devam ettirmesi hem Afrika ülkeleri 
hem de Türkiye’nin geleceği için oldukça önemlidir. Afrika’nın Avrupa emperya-
lizminin sömürgesi olmakla özdeşleştiğini ve dekolonizasyon süreciyle bağım-
sızlığını kazanan bu ülkelerin bugün bile sömürgeci güçlere tabi kaldığını akılda 
tutarsak Türkiye’nin kıtadaki açılımı, küresel bir aktör olmasının zaten gereğidir. 
Kaldı ki Türkiye, Afrika’ya ilgisinde yalnız değildir. Başta Çin olmak üzere dünya 
ticaretinden daha fazla pay almak isteyen bütün ülkeler için Afrika, bir milyar 
nüfusuyla hem büyük bir pazar hem de yeraltı zenginlikleriyle iç gıcıklayıcı bir 
cazibeye sahiptir. Dünyada ABD, Çin, Fransa ve Rusya’dan sonra en çok dış 
temsilciliğe sahip beşinci ülke olan Türkiye, 41 büyükelçilikle Fransa’dan son-
ra kıtada en fazla büyükelçilik sahibi ülke olarak önemli bir avantaj kazanmış-
tır. Bu diplomatik hamleler, Türkiye’nin kıtadaki varlığını perçinlediği gibi hem 
ekonomik hem de siyasal anlamda küresel bir aktör olmanın gereklerini de 
yerine getirmesi açısından önemlidir. Dolayısıyla Afrika açılımı, Türkiye’ye çok 
yönlü-boyutlu ve ilişkilerini çeşitlendirmede çok önemli fırsatlar sunmaktadır. 
Bu fırsatlar özellikle Batılı ülkeler ile yaşanan krizler ve gerginlikler sonrasında 
çok hayati bir yer işgal etmektedir.

Latin Amerika Açılımı

19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı’dan Latin Amerika’ya göç eden “Los Tur-
cos”lar ile başlayan Latin Amerika ile ilişkiler, Cumhuriyet’in ilanıyla diplomatik 
alana taşınmıştır. Bölge ülkelerinden Türkiye Cumhuriyeti’ni ilk tanıyan 1926’da 
Şili olmuştur (“Türkiye´nin Latin Amerika ve Karayiplere Yönelik Politikası ve 
Bölge Ülkeleri ile İlişkileri”, 2019).  Şili’yi Brezilya, Arjantin (1926) ve Meksika 
(1927) izlemiştir. 1930’lar ise karşılıklı diplomatik adımların atıldığı, elçiliklerin 
açıldığı ve ilişkilerin mesafe kısıtı ve dönemin iletişim imkânlarını göz önüne 
alındığında olabildiğince geliştirilmeye çalışıldığı yıllardır.

1930’lardan Soğuk Savaş’ın sonuna kadar Latin Amerika ile ilişkiler durgun bir 
seyir izlemiştir. 1992’de Latin Amerika’dan ilk üst düzey ziyaret, dönemin Arjan-
tin Devlet Başkanı Carlos Memem ile gerçekleşirken bu ziyaretten üç yıl son-
ra dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Arjantin’e iadeiziyaretinin yanı 
sıra Brezilya ve Şili’yi de kapsayan bir Latin Amerika gezisi gerçekleştirmiştir 
(Donelli ve Gonzalez-Levaggi, 2016, s. 107). Türkiye-Latin Amerika ilişkilerinin 
dönüm noktası ise 1998’deki “Latin Amerika’ya Açılım” politikası olsa da ne 
yazık ki 2006’ya kadar aktif bir şekilde uygulanamamıştır. 2006’da söz konusu 
açılımın yeniden gözden geçirilmesi sonucu hazırlanan “2006 Latin Amerika 
Eylem Planı” ise aynı yıl uygulamaya konarak Türkiye’de “Latin Amerika Yılı” 
ilan edilmiştir (Alpar, 2012).
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Latin Amerika açılımının başladığı dönem aynı zamanda bölgeyle ticaretin de fark edilir bir gelişme 
yakaladığı yıllardır. Aşağıdaki şekilden de anlaşılacağı üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine 
göre6 2000’den itibaren Latin Amerika ile ticaret rakamları önemli ölçüde artmıştır. 

Şekil 6. Yıllara Göre Türkiye-Latin Amerika Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaret Hacmi (milyar $)

Kaynak: TÜİK

Türkiye tıpkı Afrika açılımında olduğu gibi Latin Amerika’da da bölgesel örgütlerle iş birliğini arttırma ça-
basındadır. Nitekim daha önce 1998’de Amerikan Devletleri Örgütü’ne (OAS) gözlemci üye olarak kabul 
edilen Türkiye, 2000’de de Karayip Devletleri Birliği’ne (ACS) ve 2013’de ise Pasifik İttifakı’na “gözlemci 
üye” statüsünde kabul edilmiştir. MERCOSUR ile 2010’da Siyasi İstişare ve İş Birliği Mekanizması kurul-
muş, Doğu Karayip Devletleri Örgütü (OECS) ile kurumsal ilişkiler kurulmasını öngören mutabakat muh-
tırası ise 4 Haziran 2016 tarihinde Havana’da imzalanmıştır. Ayrıca Şubat 2016’da BM Latin Amerika ve 
Karayipler Ekonomik Komisyonu’na (ECLAC) üyelik için yapılan başvuru, Ocak 2017’de kabul edilmiştir 
(“Türkiye´nin Latin Amerika ve Karayiplere Yönelik Politikası ve Bölge Ülkeleri ile İlişkileri”, 2019).

6  TÜİK’in web sitesinden alınan verilerde Latin Amerika bölgesi, “Orta Amerika ve Karayipler” ile “Güney Amerika” olarak ikiye 
ayrılmıştır. Bu çalışmada kullanılan veriler iki bölgenin toplam dış ticaret rakamlarıdır.
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Tablo 8. Latin Amerika’ya Yapılan Ziyaretler

Yıl Ziyaret Düzeyi Ziyareti Yapan Ziyaret Edilen Ülkeler

1995 Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel Arjantin, Brezilya, Şili

2015 Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Meksika, Kolombiya, Şili

2016 Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Şili, Peru, Ekvador

2017 Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Arjantin, Paraguay, Dominik Cumhuriyeti

2018 Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Arjantin, Paraguay, Venezuela

Kaynak: Deutche Welle, 2016; Sabah, 2017

Türkiye-Latin Amerika ilişkileri her ne kadar 2000’lere kadar çok üst düzeyde ilerlemese de 1998 Latin 
Amerika’ya Açılım, 2006 sonrasında aktif bir şekilde uygulanırken özellikle 2012 sonrası Türkiye-Latin 
Amerika ilişkisinde başta ikili iş birlikleri olmak üzere dişe dokunur ilerlemeler kaydedilmiştir. Türki-
ye’nin küreselleşen dünyadaki gerek ekonomik gerekse siyasi vizyonu gereği Latin Amerika önemli bir 
fırsat bölgesidir ve bu yüzden olabildiğince başta BRICS üyesi de Brezilya da dâhil bölgeye üst düzey 
ziyaretlerin sıklaştırılmasında fayda vardır. Türkiye önemini geç fark ettiği bu bölgede, varlığını daha 
da derinleştirerek ve ilişkilerini pekiştirerek kendi bölgesindeki etkinliğini de küresel bir aktör olarak 
güçlendirecektir. Türkiye’nin Latin Amerika açılımı, ön yargıların olmadığı tamamen yeni açılan bir sayfa 
olması itibarıyla önemli bir durumu temsil etmektedir. Latin Amerika gibi Türkiye’ye dair ön yargıların 
çok az olduğu bir coğrafyada böyle bir açılımın yapılmış olması önemli bir gelişmedir. Fakat daha da 
önemlisi bunun sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde devam etmesidir. Gelecekte Latin Amerika açılımı 
için en fazla buna ihtiyaç duyulacaktır.

Orta Doğu’daki Güncel Gelişmelerin Dış Politika Yapımına Etkisi

Türkiye her ne kadar yeni düzen arayışlarında uzak coğrafyalardaki açılımları ile dikkat çekse de her daim 
son derece sıcak bir bölgenin ülkesi olması nedeniyle bölgesel gelişmelerden doğal olarak etkilenmiştir. 
Arap Ayaklanmaları ile gelen ayaklanmalar ve bu sürecin günümüzde birçok ülkede büyük sorunlarla de-
vam etmesi TDP için her zaman öncelikli olmuştur. Bilhassa Suriye krizi ile ortaya çıkan bölgesel ve küresel 
sorunlar TDP’nin son yıllardaki temel odağı durumundadır. Ayrıca 2011’den beri dış politikanın en önemli 
gündem maddesini oluşturduğundan dış politika yapımına etkisi burada müstakil olarak incelenmiştir.

Arap Ayaklanmaları ve Suriye Krizi

Aralık 2010’da Tunus’ta başlayan sonra bölgenin tamamına ve etkileri itibarıyla da küresel sonuçlara ne-
den olan Arap Ayaklanmaları, başta bölge devletleri olmak üzere tüm dünyada dış politika stratejilerini 
de doğrudan etkilemiştir. Türkiye konumu itibarıyla Arap Ayaklanmalarından en çok etkilenen ülkeler-
den birisi olmuştur. Arap Ayaklanmaları öncesi Türkiye’nin dış politika stratejisi göz önüne alındığında 
oldukça ilginç bir tablo bulunmaktadır. “AKP hükûmeti, Arap Ayaklanmaları öncesi dönemde komşularla 
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sıfır problem, Orta Doğu’da düzen kuruculuk, bölgesel barış, istikrar, refah ve 
benzeri değerleri geliştirmek için çalışıyordu” (Gözen, 2011) ve söz konusu po-
litikaların başarısı veya başarısızlığı durumu tartışmalı olsa da TDP’nin yaşadığı 
keskin dönüşüm açısından önemliydi. 

Türkiye Arap Ayaklanmalarının başladığı Tunus’taki gelişmelere ilk etapta tep-
kisiz kalmış, olayların gerçekleşme hızı da Türkiye’nin bir politika üretmesine 
fırsat tanımamıştır. Protestoların Mısır ve daha sonrasında Libya’ya sıçramasıyla 
Dışişleri Bakanlığı bir dosya hazırlayarak olayların bu üç ülkeyle sınırlı kalmaya-
cağını, yeni dalgaların muhtemel olduğunu Bakanlar Kurulu’na sunmuştur (Zen-
gin, 2013, s. 29). Arap Ayaklanmaları boyunca içlerinde (Kaddafi gibi) Türkiye 
ile yakın bağları bulunan liderler de olmasına rağmen Türkiye, halkın yanında 
yer almış ve 1 Mart Tezkeresi’nden itibaren demokratik boyutu ön plana geçme-
siyle bölgedeki “demokratik” dönüşümü desteklemiştir. Bu süreçte Türkiye’nin 
Arap Ayaklanmalarına ilişkin dört temel prensibi bulunmaktadır (Zengin, 2013, 
ss. 28-32). 

Türkiye Arap Ayaklanmalarının yaşandığı ülkelerde:

• Demokrasiye geçiş sürecinin “kansız” olması,

• Yabancı müdahalelerin olmaması,

• Toprak bütünlüğünün korunması,

• Son 10 yıldır iyi giden ilişkilerin yeniden bozulmaması prensiplerini 
benimsemiştir.

Türkiye Arap Ayaklanmalarının ikinci durağı Mısır’da ise ilk etapta Tunus’takine 
benzer bir tarafsızlık içinde kalmıştır. Ancak gerek uluslararası kamuoyu baskısı 
gerekse yukarıda belirtilen prensiplerin pratiğe dökülmesiyle Türkiye, muhalif-
lerin yanında yer almasıyla Hüsnü Mübarek’i de karşısına almıştır (Gözen, 2011, 
s. 3). Mübarek’in devrilmesi, olayların kansız bir şekilde sonlanması, ülkede 
özgür ve yarışmacı bir seçim yapılması noktalarında Türkiye aktif olarak görü-
şünü bildirmiş ve destek vermiştir. Haziran 2012’de yapılan seçimler sonrasında 
Muhammed Mursi seçimi kazanmış ve 1952’deki Hür Subaylar Darbesi ile Ce-
mal Abdülnasır ile başlayan ve Enver Sedat ile Hüsnü Mübarek tarafından de-
vam ettirilen askerî dikta rejimi yerini demokratik bir sürece bırakmıştır. Türkiye 
bu süreci memnuniyetle karşılarken bu ülkede demokrasinin yerleşmesi için 
verdiği desteğin de karşılığını görmüştür. Ancak Mısır’daki Arap Ayaklanmaları 
hiç de uzun sürememiş ve seçimin üzerinden henüz bir yıl geçmişken Mısır’da 
ordu, yönetime el koymuş ve ülkenin başına Genelkurmay Başkanı Abdülfettah 
Sisi gelmiştir. Mısır’ın diğer Arap ülkelerindeki hemen her anlamdaki etkisini 
göz önünde tutarsak karşı devrimciler de demokrasiyi Mısır’dan baltalamayı 
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seçmeleri kendi içerisinde oldukça tutarlıdır. Darbeye ilk tepki veren ülkelerden 
Türkiye, Mısır’daki etkin siyasetini Sisi karşıtlığı ve demokrasi merkezli yöneti-
min gelmesi çağrılarıyla sürdürmüştür. Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik 
ilişkiler 2013’ten bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyine düşmüştür.

Arap Ayaklanmalarının Mısır’dan sonraki durağı Libya, uluslararası müdahale-
lerin yoğun olduğu bir Arap Ayaklanması tecrübesi yaşamıştır. Türkiye -NATO 
üyesi olmasının bir gereği olarak- Libya’daki operasyonlara aktif olarak ka-
tılmasa bile operasyonlarda TSK personeli de yer almıştır (Kuşoğlu, 2012, s. 
113). Hatta dönemin Başbakanı Erdoğan, NATO’nun operasyonları başladığında 
“Libya’da NATO’nun ne işi var?” diye karşı çıkmıştır zira özellikle Arap Ayaklan-
maları sürecindeki Libya’nın Türkiye için ayrı bir önemi vardır. Bu çıkışta Tür-
kiye’nin Libya’daki taahhüt hizmetlerinde birçok Türk inşaat firmasının olması 
sadece yatırım olarak değil personel olarak da oldukça yoğun miktarda Türk 
vatandaşının söz konusu olması etkili olmuştur. Türkiye, Libya’da çatışmaların 
arttığı dönemlerde mahsur kalan Türk vatandaşlarını kurtarmak için başlattı-
ğı operasyonlarda 27 bin civarı Türk vatandaşı ülkeden başarıyla çıkarılmıştır. 
Bu rakam, Çin’den sonra Libya’dan en çok vatandaşını tahliye eden ikinci ülke 
olmasını sağladığı gibi Libya’nın günümüzdeki iç savaş hâli düşünüldüğünde, 
başarılı bir strateji uygulandığının da bir göstergesidir. Elbette bu tahliye ope-
rasyonunda sadece ülkenin kaotik hâli değil ülkesini uzunca bir dönem dikta 
rejimiyle yöneten Kaddafi’nin yabancı ülke vatandaşlarını rehin hâline getirip 
uluslararası kamuoyu oluşturmaya dair endişelerinin de ağır bastığını görmek 
gerekir. Öte yandan Libya’nın toprak bütünlüğünden yana olan Türkiye, her ne 
kadar tarihsel bağlarını da kullanarak ilişkileri geliştirmeye çalışsa da Libya’nın 
günümüzdeki kaos hâli buna izin vermemektedir. 

Kuşkusuz Türkiye ve TDP’ye büyük etki eden Arap Ayaklanmaları asıl Suriye’de 
gerçekleşmekte ve etkileri de her geçen gün daha fazla hissedilmektedir. Arap 
Ayaklanmaları, Suriye’ye sıçrayana kadar iki ülke ilişkileri tarihin en iyi dönem-
lerini yaşamıştır. Özellikle 2002-2012 arası gerek ticaret gerekse diplomatik 
her anlamda ikili ilişkilerin altın çağını yaşadığı dönemdir. Ancak 2011 Mart’ında 
Dera’da başlayan olaylarla iki ülkenin arası kademeli olarak açılmış ve ilişkiler, 
1998’deki Adana Mutabakatı öncesinden bile kötü bir döneme savrulmuştur. 
Türkiye, Beşer Esad’ı barışçıl protestolarda bulunan halkına uyguladığı yoğun 
şiddetten hareketle insanlık suçu işlemekle itham ederken Esad da Türkiye’yi 
iç işlerine karışmakla ve muhalifleri silahlandırarak terörizme bulaşmakla suç-
lamıştır. Dolayısıyla ilişkilerin altın çağına ulaştığı dönemden karşılıklı sert söy-
lemlerde bulunulan döneme keskin bir geçiş yaşanmıştır.

2012 itibarıyla ise Suriye’nin Arap Ayaklanmaları, Türkiye’ye sirayet etmiş 
ve sınırdan ülkeye giriş yapan Suriyeli göçmen sayısı yıllar geçtikçe artmaya 
başlamıştır. Türkiye, Arap Ayaklanmaları sürecinin bir sonucu olarak bugün 
resmî rakam olarak yaklaşık 3.5 milyon Suriyeliyi barındırmaktadır. Türkiye’nin 
bu süreçte kendisine biçtiği uluslararası sorumluluk anlayışı bırakın dış politika-
sını şekillendirmesini günlük iç siyaseti bile belirler hâle gelmiştir. Nitekim Arap 
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Ayaklanmaları sonrası bölgesinde daha fazla kaos istemeyen Türkiye, bölge 
ülkelerinde olası bir çatışmanın kendisine doğru yeni bir göç dalgasına sebebi-
yet vereceğini Suriye ile tecrübe etmiştir. Elbette yardımseverliğin etkili koordi-
nasyona dönüşememesi, Türkiye için çeşitli zorlukları beraberinde getirmiştir. 
Benzer şekilde Türkiye’nin Suriye ile ilişkileri, bu ülkeyi küresel sisteme entegre 
etmesiyle gerçekleşmiştir. Türkiye bu bağlamda Arap Ayaklanmalarının başla-
masından sonra uzunca bir süre Suriye konusunda ABD ile hareket etmiştir. Fa-
kat Türkiye, Batı’dan beklediği desteği göremediğinde Rusya’ya yönelmesi de 
bugünkü S-400 ve F-35 tartışmalarının da nüvesini oluşturmaktadır. Dolayısıyla 
olayların başladığı Tunus’tan günümüzde iç karışıklıkların hâlen devam ettiği 
Suriye ve Libya’ya kadar Türkiye, bölgenin sükûnetini ve normalleşme sürecini 
savunmuştur.

Türkiye’nin yeni milenyumdaki yeni düzen arayışları hızla değişen dünya ger-
çeklerine uyum sağlama yoluyla bekasını devam ettirme gayretlerinin uzantısı-
dır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla sona eren Soğuk Savaş’ta ülkenin “Batı’nın 
uzak karakolu” konumu artık anlamsızlaşırken ABD’nin tekil küresel hegemon 
hâline geldiği Yeni Dünya Düzeni’nde ezberler bir kez bozulmuştur. Dahası bu 
yeni dönemin üzerinden on yıl bile geçmeden 11 Eylül Saldırıları ve sonrasında 
gelişen olaylarla çok kutuplu düzene evrilirken bilinen dünyanın sonuna ge-
linmiştir. Türkiye işte böyle bir ortamın kendisine sunduğu bir kaos denizinde 
istikrar adası olmak ve en azından yüzyıldan fazla parlamento ile kırk yıllık 
demokratik konsolidasyon tecrübesi gibi fırsatların farkındalığıyla enerjisini 
bölgesel güç kapasitesini küresel aktöre hatta küresel güce tahvil azmindedir. 
Türkiye’nin özellikle başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere ilişkilerini derinleş-
tirmesi, Balkanlar ve Kafkasya hatta Orta Asya’da da belirgin bir iltifata mazhar 
olmasının önünü açmıştır. Türkiye gerek Afrika gerekse de Latin Amerika açılım-
larıyla bölgesel güç olmanın ancak küresel açılımlarla sürdürülebileceğini daha 
iyi görmüştür. Öte yandan Arap Ayaklanmaları ile yıldızı parlayan Türkiye, süre-
cin olağandan negatife seyretmesiyle enerjisini özellikle Suriye’deki iç savaşın 
getirdiği göçmen şokuyla mücadelede sarf etmek zorunda kalmıştır. Türkiye 
aslında bütün bu süreçte bölgesel bir güç ve küresel aktör olmanın maliyetini 
de öğrenme yolunda önemli merhaleler kat etmiştir.



C3. TÜRK SİYASAL SİSTEMİNİN DEĞİŞEN YAPISI: KARAR 
ALMA MEKANİZMASINDA YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER

Diğer unsurlarla birlikte Türkiye’deki yönetim şeklinin de dış politikada belirle-
yici bir etkisi bulunmaktadır. 2018 yılında ilk defa uygulanan Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sistemi’yle dış politikada karar alma ve uygulama süreçleri çok daha 
hızlanmışken -tıpkı iç siyasetteki gibi- daha geniş kitlelerin karar alma sürecine 
katılımını ve toplumsal beklentilerini daha fazla dikkate almak gerekmektedir. 
Henüz kapsamlı bir değerlendirme süresinin tecrübe edilmediği yeni sistemde, 
dış politika yapım sürecine katılan kurumlar arasında tam bir eş güdümün sağ-
lanması beklenmektedir. Böylelikle dış politika yapımında daha etkili ve ortak 
vizyonun inşa edildiği bir sürecin yaşanması öngörülmektedir.

Türkiye’nin dış politikadaki gelecek yönelimlerini etkileyen haricî faktörler, çalışmanın önceki bölümlerin-
de ele alınmıştır. Geleceğin Türkiyesinin dış politikasını etkileyen temel parametrelerin değerlendirildiği 
bu bölümde, Türk siyasal hayatının yapısı itibarıyla dış politikaya etki eden birtakım etkileri bulunmak-
tadır. Bu etkilerin başında Türkiye’nin yönetim mimarisinde yapılan birtakım değişiklikler gelmektedir. 
Bunların da başında 2018’de uygulanmaya konan Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi gelmektedir. Ya-
pılan değişiklik, somut olarak karar alma ve uygulama süreçlerinde belirgin bir etki oluşturmuştur. Bu-
nun dışında yine seçim sisteminde yapılan değişiklikle Türkiye’de muhalefet yapmanın yolu ve yöntemi 
değişmiştir. Önceleri ittifak yapmanın olanaksız olduğu siyasal sistemde artık partiler ittifak yaparak 
birlikte muhalefet etme imkânı bulmuştur. İktidar açısından da siyaset yapmak artık daha geniş kesim-
lerle birlikte hareket etmeyi zorunlu kılmıştır. Siyasi partilerin salt çoğunlukla elde edilen başarıların yeni 
sistemle tarihe karıştığı görülmektedir. Türkiye’nin yönetim düzeyindeki bu köklü değişiklik, karar alma 
süreçlerine ve alınan kararların nasıl uygulanacağına dair düzenlemeleri gerekli kılmıştır. Son olarak iç 
politikanın dış politikaya etkisi çerçevesinde toplumsal beklentileri de dikkate almak, siyasetçilerin vaz-
geçilmez gündemleri arasında yer almıştır. Toplumsal beklentileri etkileyen ve iktidarın politika yapımını 
denetleyen muhalefet kurumu da dış politikayı önemli ölçüde etkilemiştir. İşte bu sebeple Türkiye’de 
muhalefet anlayışındaki yapısal değişikler ve bunun dış politikaya etkisine de temas edilecektir.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin Karar Alma Sürecine ve Kurumlara Etkisi

 Türk siyasal sisteminin mevcut yapısı ve anayasal değişikler de Türkiye’nin dış politika vizyonunu etkile-
yen unsurlar arasında yer almaktadır. Bu da Türkiye’nin yönetim mimarisini etkileyen yeni yönetim anla-
yışıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’yle yasal olarak yapılan kurumsal değişiklikler, cumhurbaş-
kanının TDP’deki etkisi ve dış politikada aktif olan/olabilecek aktörlerin incelenmesini gerekli kılmıştır.
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Yürütmenin tek elde 
toplanmasının diğer 
alanlarda olduğu 
gibi dış politikada 
da daha hızlı karar 
alma ve bürokratik 
engellerin en aza 
indirilmesi hususunda 
cumhurbaşkanının 
daha etkin olduğu 
gözlemlenmektedir.

2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumuyla Anayasa’nın 18 maddesinde 
yapılan değişiklikle Türk yönetim sisteminde parlamenter sistemden Cumhur-
başkanlığı Hükûmet Sistemi’ne doğru bir geçiş yapılmıştır. Halkoylamasıyla ya-
pılan bu değişiklik için 2 yıllık bir hazırlık süreci öngörülürken 3 Kasım 2019’da 
yapılması planlanan seçim, muhalefetin önerisiyle erkene alınmış 24 Haziran 
2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Böylelikle Türkiye resmen Cumhurbaşkan-
lığı Hükûmet Sistemi’yle yönetilmeye başlanmıştır. Esasında resmî olarak bu 
tarihte gerçekleşmiş olsa da ülkede cumhurbaşkanının siyasal hayata etkisi, 
10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimiyle de facto 
olarak artmıştır. Bu seçimle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa cumhurbaş-
kanı doğrudan halkoyuyla seçilmiştir. Bu da makamın daha da güçlenmesine 
sebep olmuştur. Netice itibarıyla erken seçim kararıyla Türkiye henüz detayları-
nı ve kapsamını bilmediği ve yeterince tartışmadığı Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sistemi’ni uygulamaya başlamıştır. Böylelikle daha önce de facto olarak ortaya 
çıkan durum, yapılan son düzenlemelerle de jure bir hâl almıştır. Bu durum bu-
gün sistemle ilgili tartışmaların devam etmesine ve muhalefetin ajandasında 
hâlâ parlamenter sisteme dönüşün olmasına yol açmıştır. Sonuçta sistem, uy-
gulanmaya konmasına rağmen cumhurbaşkanının artık eskisinden daha aktif 
olacağı dış politikanın kurumsal ve yasal işleyişinin nasıl olacağı ve şekillene-
ceği henüz tam olarak belirlenmemiştir. Dolayısıyla cumhurbaşkanının ana ak-
tör olduğu yeni hükûmet sistemiyle oluşan yeni işleyişle ilgili henüz yeterince 
çalışma, düzenleme ve araştırma yapılmadığından mesele sınırlı bir kaynaktan 
beslenerek değerlendirilmektedir. 

Yeni sistemle birlikte dış politikada cumhurbaşkanının ana aktör olduğu yapı-
da Dışişleri Bakanlığı, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulu, 
Millî İstihbarat Teşkilâtı ve cumhurbaşkanı danışmanları gibi kurum ve kişilerin 
yer aldığı görülmektedir. Parlamenter sistemden farklı olarak bu sistem kurum, 
başkan ve kişilerin atamalarının cumhurbaşkanı tarafından yapılmasını sağla-
maktadır. Nitekim yürütmenin tek elde toplanmasının diğer alanlarda olduğu 
gibi dış politikada da daha hızlı karar alma ve bürokratik engellerin en aza in-
dirilme hususunda cumhurbaşkanının daha etkin olduğu gözlemlenmektedir. 
Artık hem yasal hem de fiilî olarak cumhurbaşkanı, dış politika karar alma ve 
uygulama mekanizmalarında merkezî aktör hâline gelmiştir. 

Esasında Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin uygulanmasına, dış politika 
da dâhil 2014 yılında başlanmıştır. Yapılan yurt dışı gezileri, uluslararası zirveler 
ve bölgesel toplantılarda Cumhurbaşkanı’nın dış politikada görünürlüğü belir-
gin bir biçimde artmıştır. Cumhurbaşkanı’nın doğrudan seçilmesinin farkını gös-
termek amacıyla hükûmetin, Cumhurbaşkanı’nın kendi partisinden olmasının 
da etkisiyle olağan dışı bir yurt dışı performansı gösterilmiştir. Sonraki yıllar-
da ivme biraz azalsa da yine de yoğun bir yurt dışı ziyareti gerçekleştirilmiştir. 
2014’te Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan bir yıl içinde 36 yurt dışı 
gezisi yapmış, bu geziler çoğunlukla ikili ilişkilerde daha yakın olunan ülkelere 
gerçekleşmiştir. 2014 Eylül ayından 2018 Haziran ayına kadar toplamda 113 yurt 
dışı gezisine çıkılmıştır. Ziyaretlerin Türkiye-AB zirveleri, NATO zirveleri, BRICS 
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zirveleri, Afrika, Latin Amerika ve Körfez ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ziyaretleri, üçlü zirveler, Türk Kon-
seyi zirveleri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı zirveleri, G20 liderler 
zirveleri, Avrupa ve Balkan ülkeleri gibi ziyaretleri kapsadığı görülmüştür. Bu görüşmeler, Suriye’deki 
krizin çözümü için Astana’da başlayan görüşmelerden Rusya ile ilişkilerin yeniden tesisine kadar birçok 
alanı kapsamıştır (bkz. Şekil 7).

Şekil 7. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 Yılından İtibaren Düzenlediği Yurt Dışı Ziyaretleri

Kaynak: Bu veriler, T.C. Cumhurbaşkanlığı web sitesinden (www.tccb.gov.tr/) derlenmiştir.

Dış politika karar alma süreçlerinde cumhurbaşkanından sonra en fazla etkisi olan kurum aynı zaman-
da dışişleri politikalarını da yürüten birim olarak Dışişleri Bakanlığı’dır. Bakanlığın görev ve yetkilerine 
bakıldığında en temel vazifesinin cumhurbaşkanı tarafından tayin edilen hedeflere göre dış politikayı 
uygulamak ve koordine etmek olduğu anlaşılmaktadır. Bunun dışında Türkiye’yi ve cumhurbaşkanını, 
yetkili makam olarak temsil etmek, dış ilişkileri diğer kurumlarla iş birliği hâlinde yürütmek, yurt dışında 
faaliyet gösteren veya yurt dışına ilişkin faaliyetler yürüten cumhurbaşkanının tayin ettiği dış politika 
kararlarının uygunluğunu denetlemek gibi temel bazı görevleri bulunmaktadır. Tüm bu sorumluluklara 
bakıldığında DİB’in uygulama, koordinasyon, temsil ve denetleme görevi bulunmaktadır ve ilgili bakan, 
cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. 

Sistem değişikliğiyle dış politikanın ana uygulayıcısı Dışişleri Bakanlığı teşkilat kanununda değişiklikler 
yapılmış olup “hükûmet” ibareleri daha önce ifade edilen 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 
Kararname’de “cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiştir. Daha önce dış politika kararları Bakanlar Kurulu 
tarafından alınır ve Dışişleri Bakanlığı tarafından uygulanırken Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nde 
dış politika ile ilgili karar alma yetkisi cumhurbaşkanına devredilmiştir. Aynı Kanun’un 128. Maddesi’nde 
bakanlığın yetki ve sorumluluklarının başında “dış politikasının tespiti için hazırlık çalışmaları yapmak ve 
tekliflerde bulunmak, cumhurbaşkanı tarafından tayin ve tespit edilen hedef ve esaslara göre dış politi-
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Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sistemi ile 
birlikte dış politika 
yapımına katkı veren 
aktörler sayısında 
genişleme olmuştur.

kayı uygulamak ve koordine etmek” gelmektedir. Görüleceği üzere bakanlığın 
en önemli fonksiyonlarından biri “uygulama ve koordinasyon” olmuştur. 

Yeni hükûmet sistemiyle cumhurbaşkanının yetkilerinde genişlemeler olmuş ve 
birtakım kurumsal değişiklikler yapılmıştır. 9 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi gereği kimi uluslararası antlaşmalarda temsilciler ve yetkiler, cumhurbaş-
kanı tarafından belirlenmiştir. Antlaşmalara katılma ve onaylama, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından kanunla uygun bulunmasına bağlıyken belirli konular-
da cumhurbaşkanı doğrudan antlaşmaları onay yetkisine sahiptir. Milletlerarası 
antlaşmanın onaylanması veya katılımı Meclis tarafından yapılırken kanunun 
verdiği yetkiyle ekonomik, ticari ve teknik antlaşmaların cumhurbaşkanı tara-
fından onaylanması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanına bağlı Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan değişiklilerle müste-
şarlık yerine bakan yardımcılığı makamı getirilmiş olup bakan, bakan yardım-
cıları ve üst düzey bürokratlar cumhurbaşkanı atamasıyla göreve başlamışlar-
dır. Yeni sistemde dış politika ile ilgili en önemli değişikliklerden biri, 2011’de 
kurulan ve 61. Hükûmet’te yer alan Avrupa Birliği Bakanlığı’nın Avrupa Birliği 
Başkanlığı olarak değiştirilmesidir. Avrupa Birliği ile işleyen sürecin koordi-
nasyon ve takibi, Dışişleri Bakanlığı bünyesine alınarak dış politika uygulama 
ve takip sürecinde çift başlılığın önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Yine Türkiye 
Akreditasyon Kurumu, Dışişleri Bakanlığı’na bağlanarak yurt dışında çalışan 
kurumlar tek çatı altında toplanmıştır. Fakat bu durum bakanlığın bürokratik 
işlemlerinde ciddi bir artışa sebep olmuştur. Bunun dışında Türkiye’nin dış 
politika yapımını etkileyen başka yapısal değişiklikler de yapılmıştır. Türki-
ye’nin dış politika yapımında yumuşak güç araçlarından Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB) 2018 yılında yapılan değişiklikle Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı’na bağlanmıştır. Buna rağmen ilgili kurumların faaliyet alanları ve kurumsal 
yapısında ciddi bir değişiklik yapılmamıştır. İlgili bakanlıkların birleştirilmesi 
ve diğerleri arasındaki irtibatın güçlendirilmesi “koordinasyon” sorununun 
aşılması yönünde önemli bir adım olmuştur. 

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile birlikte dış politika yapımına katkı ve-
ren aktörler sayısında genişleme olmuştur. Dışişleri Bakanlığı dışında TDP’nin 
gelecek vizyonunu etkileyen/etkileyebilecek bir diğer kurum, Güvenlik ve Dış 
Politikalar Kurulu’dur. Bu kurulun başkanı bizzat cumhurbaşkanıdır ve üyelerini 
de cumhurbaşkanı atamaktadır. Yeni hükûmet sistemiyle 10 Temmuz 2018’de 
yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle oluşturulan Kurul’un istişari ni-
telikte bir yapısı bulunmaktadır. Kurul’un hâlihazırdaki 13 üyesi incelendiğinde 
birçoğunun dış politika ve güvenlik konularında uzman kişiler oldukları görül-
mektedir. Temel amacı; dış politika ve güvenlik konularında cumhurbaşkanına 
politika önerileri sunmak olan Kurul’un Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde görev ve yetkilerinden bazıları şu 
şekildedir: 
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Cumhurbaşkanının 
“özel temsilci” sıfatıyla 

görevlendireceği 
kişi gerek bölge 

gerekse de dünya 
meselelerini daha 

yakından ve derinlikli 
bir şekilde takip 

etme, lobi faaliyetleri 
yapma dışında olaylara 

zamanında müdahil 
olma imkânı elde 

edebilecektir.

• Türkiye’nin uluslararası ilişkilerine yönelik politika önerileri oluşturmak, 

• Bölgesel etkinliği artırmaya yönelik politika önerileri oluşturmak, 

• Bölgesel sorunlara çözüm önerileri geliştirmek, 

•  Küresel gelişmeleri analiz ederek raporlamak.

Ayrıca göç, sivil havacılık, ulaşım ve afet gibi konular da Kurul’un görev ve yet-
kisine dâhil edilmiştir. Bir yılı aşkın süredir görevde olan Kurul’un kamuoyuna 
yansıyan performansına bakıldığında yeterince aktif olmadığı görülmektedir. Bu 
sebeple Kurul’un işleyişine dair çok sınırlı kaynak bulunmaktadır. Cumhurbaşka-
nı ve Kurul arasında yapılan bazı görüşmeler dışında şu an için Güvenlik ve Dış 
Politikalar Kurulu’nun dış politikadaki rolü tam olarak hissedilememektedir. Yeni 
sistemle birlikte gelecek yıllarda işlevselliği arttırılarak dış politika yapımı ve karar 
alma süreçlerinde katkısının olması beklenen Kurul’un, cumhurbaşkanının karar 
alma sürecine etkisi olabilecektir. Herhangi bir bürokratik yapının olmadığı bu Ku-
rul aktifleşirse dış politikanın daha üretken ve etkin olması sağlanabilir.

Kurul dışında cumhurbaşkanı danışmanları da dış politika karar alma meka-
nizmalarında etkili olabilmektedir. Yine dış politikaya önemli etkilerden bir 
diğeri de Cumhurbaşkanı Sözcülüğü aracılığıyla yapılmaktadır. Dış politikaya 
ilişkin konuları diğer ülke temsilcileriyle bizzat görüşme hususu, cumhurbaş-
kanlığı sözcüsüne bırakılmaktadır. Bu mekanizmanın gerektiğinde kullanıl-
dığı görülmektedir. Örneğin; Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu başkanvekili 
olarak İbrahim Kalın, ABD temsilcileriyle son aylarda sıkça temas hâlindedir. 
2019’un son dört ayında Kalın, dış politikaya ilişkin altı görüşme gerçekleş-
tirmiş olup bu görüşmelerde ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD 
Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton gibi üst düzey politikacılar da yer 
almıştır. Yürütmenin tek başlı olduğu ülkelerde dış politika kararlarını belir-
leyen başkanlar, diğer alternatif kanalları kullanmada daha esnek bir yapıya 
sahiptirler. Türkiye’nin bu tecrübeyi iyi bir şekilde düzenlemesiyle daha da 
işlevsel bir hâle getirilebileceği mümkün gözükmektedir. Cumhurbaşkanının 
“özel temsilci” sıfatıyla görevlendireceği kişi gerek bölge gerekse de dünya 
meselelerini daha yakından ve derinlikli bir şekilde takip etme, lobi faaliyet-
leri yapma dışında olaylara zamanında müdahil olma imkânı elde edebilecek-
tir. Böylelikle karar alma süreçlerinde alternatif bilgi kanallarından yeterince 
istifade edilmiş olunacaktır. 

Yürütmeye bağlı dış politikaya ilişkin bir diğer kurum da Millî Güvenlik Kuru-
lu’dur (MGK). Türkiye’nin güvenliğine ilişkin konuların müzakere edildiği en üst 
düzey anayasal kurum MGK’da alınan kararlar, Türk dış politikasına etki etmek-
tedir. Geçmişte askerî vesayetin yoğun olduğu dönemlerde MGK’nın çok daha 
etkin olduğu görülürken yeni sistemle birlikte cumhurbaşkanının başkanlık et-
tiği bu kurumda yine kendisi en etkin aktördür. 
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Son olarak Millî İstihbarat Teşkilâtı da (MİT) dış politika karar alma mekanizmasına doğrudan etkisi olma-
sa da destekleyici hizmetlerle katkıda bulunan bir kurumdur. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihba-
rat Teşkilatı Kanunu’na göre hem dışta hem içte istihbarat ve güvenlik hizmetlerinden sorumlu “MİT, Dış 
istihbarat, millî savunma, terörle mücadele ve uluslararası suçlar ile siber güvenlik konularında her türlü 
teknik istihbarat ve insan istihbaratı usul, araç ve sistemlerini kullanmak suretiyle bilgi, belge, haber ve 
veri toplamak, kaydetmek, analiz etmek ve üretilen istihbaratı gerekli kuruluşlara ulaştırmak vb.” görev-
leri üstlenmiştir (Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu, 2014). 2014 yılında yapı-
lan yasal değişikliklerle MİT Başkanlığı’nın dış politikaya katkısı önemli ölçüde arttırılmıştır. Dış politika 
ve küresel gelişmeler ile ilgili analizler ve sorunların çözümünde diplomatik kanalların kapanmamasına 
ilişkin çalışmalarla MİT’in dış politikada karar alma mekanizmasına katkıda bulunması beklenmektedir. 

Şekil 8. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin Dış Politika Yapımındaki Aktörleri

Özetle, yeni sistemin dış politikada daha aktif hareket etmeyi öngörmesi olumlu bir gelişmedir. Ka-
rar alma sürecinde cumhurbaşkanının tek başına yetkili kıldığı bu mekanizmada dış politika yapımında 
iyileştirilmesi gereken bazı yönler bulunmaktadır. Her şeyden önce devlet kurumlarının rollerinde bir 
azalma olmaması, yeni sistemin işleyişi açısından önemlidir. Dış politikada cumhurbaşkanlığı makamı-
nın kontrol ve denge (check & balances) mekanizmasıyla dengelenmesi kaliteli karar alma ve süreçler 
açısından hayati öneme sahiptir. Bugüne kadar yapılan uygulamalara bakıldığında kontrol, denge ve 
kurumların etkinliğinin azaldığı görülmektedir. Bundan dolayıdır ki Türkiye’nin başkanlık sonrası süreçte 
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Dış politika söz 
konusu olduğunda, 

iç politikada yaşanan 
gelişmelerden 

bağımsız 
düşünülemeyeceği bir 

gerçektir

Batı’yla ilişkilerinde de ciddi bir ayrışma bulunmaktadır (Kirişci ve Toygür, 2019, 
s. 3). 24 Haziran 2018 tarihinden bu yana yürürlükte olan yeni sistemdeki dış 
politika uygulamalarına bakıldığında ulusal güvenlik ve çıkar sayılacak konular-
da bile iktidar dışındaki siyasi aktörlerden yeterli destek görememiştir. Bunun 
nedenlerinden biri, Türk siyasal hayatındaki siyasi kamplaşmanın etkisi olmakla 
birlikte ilgili kurumun atama yöntemiyle ilişkisi bulunmaktadır. Türkiye’nin yuka-
rıda sayılan görevler çerçevesinde yurt dışında güçlü bir şekilde temsil edilebil-
mesi için dışişleri bakanının yine cumhurbaşkanının önerisiyle ama TBMM ona-
yıyla seçilmesi, makamı daha da güçlendirecektir. Böylelikle Türkiye, kendisini 
ilgilendiren ulusal güvenliği ve çıkarları konusunda çok daha güçlü bir temsil 
imkânı elde edecektir. Ayrıca Meclis’in etkinliğinin artmasıyla sıkça gündeme 
gelen yasama ile yürütme arasındaki bağın güçlenmesi sağlanabilecektir. Özel-
likle dış politikanın millî çıkarlarla daha irtibatlı olması hasebiyle diğer paydaş-
ların da desteğinin elde edilmesi, karar alıcıların elini daha da güçlendirecektir. 

İç Politikanın Dış Politikaya Etkisi:  
Toplumsal Beklentilerdeki Değişim

Türk siyasal sisteminin değişen yapısının, dış politika yapımına etkisi girişte be-
lirtilmişti. Kurumsal ve yönetimsel değişiklikler dışında gelinen nokta itibarıyla 
karar alıcılar artık toplumsal beklentileri daha fazla dikkate almak zorunda kal-
mışlardır. Dış politika söz konusu olduğunda, iç politikada yaşanan gelişmeler-
den bağımsız düşünülemeyeceği bir gerçektir. Sosyal etkenler, seçimler, parti 
programları, tarihsel psikoloji, toplumsal beklentiler ve hükûmet dışı aktörler, 
dış politikanın şekillenmesinde önemli derecede rol oynamaktadır. Bilhassa 
Türkiye gibi orta ölçekteki ülkelerde ne zaman içeride işler beklendiği gibi 
gitmezse veya gidişatta zorluklar yaşansa ülke yöneticileri dikkatleri dışarıya 
kanalize etmenin yollarını ararlar. Bu durumda dış politika olayları bir anda iç 
politika üzerinde belirleyici bir unsur hâline geldiği gibi ülke için önemli birçok 
mesele yeterince tartışılmamış olup halkın dikkati başka yerlere çekilmektedir. 
Şüphesiz iç politika-dış politika tamamen birbirinden bağımsız değildir ancak 
her zaman ikisi arasında doğrudan sebep-sonuç ilişkisi kurmak sakıncalı so-
nuçlar doğurabilmektedir.

2000 öncesi Türkiyesinde toplumsal beklentiler, dış politika konusunda çok 
fazla belirleyici olmamıştır. En azından temel toplumsal dinamikler dışında 
böyleydi. Demokratik kültür ve karar alma süreçlerine katılım gibi kulağa hoş 
gelen cümleler söz konusu dış politika olunca pek de uygulanabilir bir durum 
arz etmemektedir. Zira raporun girişinde ifade edildiği üzere “dış politika, uz-
manlık ve tecrübe gerektiren bir alandır.” Karar alma süreçlerinde muhalefet, 
ilgili paydaşlar ve bilgi üreten merkezlerin ürettikleri bilgiler değerlendirmeye 
alınabilir fakat popülerleştirilerek uzmanlık bilgisi ve tecrübesi olmayan kişile-
rin yönlendirmesi isabetli kararlar almayı zorlaştırmaktadır. Söz konusu hedef 
kitle, meselenin tarihsel arka planı ve geleceğini, uluslararası sistemin yapısını 
ve uluslararası hukuku yeterince dikkate almadan anlık tepkiler verebilmekte-
dir. Son yıllarda bu konunun en net görülebileceği iki örnek olay bulunmaktadır. 
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Genel olarak 
bakıldığında iktidarın 
iç politikadaki 
uygulamalarında 
zorlandığı zamanlarda 
dikkati dış politika 
meselelerine çekmek 
gibi bir strateji izlediği 
görülmüştür. 

İlki, ABD karşıtlığı diğeriyse Suriyeliler hakkında toplumun yaklaşımını göster-
mesi açısından önemli görünmektedir. Son yıllarda Türkiye-ABD ilişkilerinde 
sıkça gerginlik yaşandığının önceki bölümlerde sıkça altı çizildi. Bu durum esa-
sında Türk dış politikası açısından önemli bir gelişmedir. 2018’de yapılan bir 
ankette, ankete katılanların yaklaşık %72’si “ABD karşıtıyım” cevabını vermiştir. 
Yüzde 22’lik bir dilim ise “Kısmen karşıyım” cevabını vermiştir. Kalan sadece 
%5,5’lik bir dilim, kendini ABD karşıtı olarak tanımlamamaktadır. Detaylı ola-
rak sonuçlara bakıldığında ABD karşıtlığı neredeyse tarihinin en yüksek sevi-
yelerine yükselmiş durumdadır. Kamuoyu yoklamalarından anlaşılacağı üzere 
toplumsal beklentiler açısından son yıllarda ABD-Türkiye ilişkilerinde ciddi bir 
bozulma olmasına rağmen Türkiye’nin çıkarı ve karar alma salahiyeti açısından 
önemli mesafe kat edilmiştir. Konjonktürel olarak son zamanlarda ABD’nin Orta 
Doğu’ya yönelik siyaseti ve Türkiye’nin PYD/PKK hassasiyetleri konularında 
farklı düşünceler bunda önemli olmuştur. İlginç bir şekilde aynı dönemde Rus-
ya karşıtlığı azalmıştır. 

Bir diğer konu, Suriye kriziyle ilgili hususlarda kendini göstermektedir. 24 Ocak 
2020 tarihi itibarıyla 3 milyon 571 bin 175 Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan 
Türkiye’de son yıllarda sığınmacı karşıtlığı artış göstermiştir (Yıllara Göre Geçici 
Koruma Kapsamındaki Suriyeliler, 2020). 2017’de yapılan başka bir araştırmaya 
göre Suriyelilerle birlikte çalışmaktan hoşnut olmayanların oranı %42’dir. Yine 
çocuklarının Suriyeli çocuklarla arkadaşlık yapmasından rahatsız olurum diyen-
lerin oranı %35’tir. Katılımcıların %40’ı Suriyelilerin sadece kampta yaşaması 
gerektiğini söylerken “Suriyeli aileler fakir Türk ailelerden daha korunmasız-
dır” yargısına katılmamaktadır. Bu veriler ışığında Suriye mülteci krizi değer-
lendirildiğinde Türkiye’de Suriyeli sığınmacı karşıtlığının önemli oranda arttığı 
görülmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında Türkiye’deki işsizlik oranları ve 
istihdamın etkisi bulunmaktadır. Fakat artan hoşnutsuzluk ve işsizlik oranları 
arasında doğru bir orantı yoktur, daha çok medya ve diğer iç siyaset malzemesi 
yapılan etkenlerin (31 Mart seçimlerindeki göçmen karşıtı söylemi vb.) etkisi 
bulunmaktadır. Dış politika ayağı da bulunan Suriyeli sığınmacı krizi, Türkiye’de 
siyasallaştırıp iç politika malzemesi hâline getirilmiştir. 

Genel olarak bakıldığında iktidarın iç politikadaki uygulamalarında zorlandığı 
zamanlarda dikkati dış politika meselelerine çekmek gibi bir strateji izlediği 
görülmüştür. Kısa vadeli bu tür adımlar, uzun vadede ülke için geri dönülmez 
birtakım zorlukları beraberinde gerektirmektedir. Aynı şey, Türkiye’nin Suri-
ye krizindeki dış politika söylemlerinde kendini göstermiştir. Tüm bunlara ek 
olarak yeni sistemle birlikte cumhurbaşkanının dış politika vizyonunu hayata 
geçirme konusunda daha fazla imkâna sahip olacağı beklentisiyle toplumsal 
beklentide ciddi bir artış olması düşünülmektedir. Sistem değişikliği daha önce 
kabul gören birtakım “mazeretler”in ortadan kalkmasını da sağlamıştır. Dolayı-
sıyla cumhurbaşkanlığı makamının iş birliği, koordinasyon ve ortak akıl meka-
nizmalarını her zamankinden daha fazla işletmesi yerinde olacaktır. Bunun için 
gereksinim duyulan ortam da mevcuttur.
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15 Temmuz 2016 
başarısız askerî darbe 

girişimi sonrasında 
Türkiye’de partiler 

arasında bir yakınlaşma 
olmuştur. Daha çok 

Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) ve AK 

Parti arasında başlayan 
ve sonraki süreçte 

ittifaka dönüşen 
yakınlaşmanın dış 

politikaya yansımaları 
olmuştur. 

Türkiye’de Muhalefet ve Dış Politikaya Etkisi

Dış politika uygulaması, tıpkı iç politikada olduğu gibi yalnızca ülke yönetimin-
deki iktidar tarafından şekillendirilmemektedir. Demokratik toplumların nere-
deyse tamamında bu şekilde bir işleyiş bulunmaktadır. Türk siyasal hayatına 
bakıldığında muhalefetin karar alma süreçlerinde ciddi etkisi olmuştur. İşin 
doğrusu bu etki, iktidar partileri tarafından dış politika yapımında kullanılmak-
tadır. Politika yapıcıları için manevra alanı sağlaması açısından önemli bir un-
surdur. Bu çalışmada, muhalefetin politika yapım sürecine dair bir mülahaza 
yapılmayacak olup Türkiye’deki partiler kanununda yapılan değişikliğin dış po-
litika yapım sürecine temas edilecektir. 

15 Temmuz 2016 başarısız askerî darbe girişimi sonrasında Türkiye’de partiler 
arasında bir yakınlaşma olmuştur. Daha çok Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
ve AK Parti arasında başlayan ve sonraki süreçte ittifaka dönüşen yakınlaş-
manın dış politikaya yansımaları olmuştur. Yasal bir zemini olmayan bu birlik-
teliğin, siyasi partilerin genel seçimlerde “ittifak” olabilmesinin yolu AK Par-
ti-MHP oylarıyla yasalaştı. İttifak sistemi, Türkiye siyasal hayatına tesiri olan 
birçok farklı dinamiği harekete geçirmiştir. Yapılan anayasal düzenlemeyle 
siyasi partiler arasında ittifak yapılabilmesinin yasal zemini hazırlanmıştır. 
Böylelikle muhalefet partileri de daha önceki konumlarından daha güçlü bir 
konuma gelmişlerdir. Bu sistemde başkanın seçilmesi için %50+1 oy gerek-
mektedir. Yeni durumda örneğin; seçmen desteği %49 bir parti, başarılı bir 
ittifak yapamaması durumunda seçimi kaybedebilecekken seçmen desteği 
%10’un altındaki bir parti, başarılı bir ittifak girişimiyle iktidar ortakları ara-
sında yer alabilecektir. İlk etapta ülke içi siyaset için çok daha anlamlı olan 
bu iktidar oyunu, dış politikayı da etkilediği için yeni durum olarak mutlaka 
değerlendirmeye alınması gerekecektir. Dolayısıyla Türkiye, cumhurbaşkan-
lığı sistemiyle dış politikada karar almada istikrarı garantiye almışken ittifak 
sistemiyle iktidar partisinin ortağına karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Yeni 
sistem bu anlamda paradoksal bir yapıya sahiptir. Örneğin; günümüz iktidar 
partisinin ortağı MHP’nin dış politika vizyonunda yoğun bir şekilde görülen 
“Türk kimliği tezi”nin Türkiye’nin dış politikasına etki etmesi muhtemeldir. İk-
tidar partisinin seçmen kitlesinin çoğunluğu “milliyetçi” olmamasına karşın 
bu şekilde bir yönelim göstermesi beklenmektedir. Özellikle TBMM’de san-
dalye çoğunluğunu sağlayamadığı düşünüldüğünde, AK Parti’nin büyük itti-
fak ortağı (diğeri Büyük Birlik Partisi-BBP) MHP’nin dış politika hassasiyetinin 
etkisi bundan sonra daha fazla hissedilecektir. 

İktidar ortağı olmayan ve 2002’den beri ana muhalefette bulunan Cumhuri-
yet Halk Partisi’nin (CHP) dış politika vizyonu ve dış politika yapımına etkisi de 
değinilmesi gereken önemli bir husustur. Ana muhalefet partisi, dış politikayı 
yakından takip etmek ve hükûmete çözüm önerileri sunmak için 2019’da Dış 
Politika Danışma Kurulu oluşturarak önemli bir adım atmıştır. CHP’nin izlediği 
dış politika yaklaşımına bakıldığında AK Parti dönemi dış politikasına getir-
diği eleştirilerin istikrar ve itibar gibi iki noktada yoğunlaştığı görülmektedir. 
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Yeni sistem 
sonrasındaki süreçte, 
iç politikanın dış 
politikaya etkisi ve 
bunun bir örneği olan 
muhalefetin dış politika 
yapım sürecinde 
etkisinin artması 
beklenmektedir.

Bunun neticesi olarak Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada yalnızlaştığını ve iti-
bar kaybettiğini sıkça dile getirmektedir. Esasında gerek kurumsal kapasitesi 
gerekse de üyelerinin birikimi sayesinde ana muhalefet partisi CHP’nin dış 
politika yapımına katkısı olabilir. Fakat Parti’nin söylemlerinde “saray rejimi”, 
“saray diplomasisi” gibi itham edici üslup ve yaklaşımı, muhatapları nezdinde 
dış politika görüşlerinin yeterince dikkate alınmamasına yol açmaktadır. Mev-
cut durum itibarıyla Türkiye’de muhalefetin dış politika yapımında etkisinin 
arttığı net bir şekilde görülmüşken muhalefetin dış politika yapımında yete-
rince sorumlu davranmadığı ve inandırıcı olmadığı da tespit edilmiştir. Genel 
geçer, suçlayıcı olmayan, Türkiye’nin ve dünyanın gerçeklerinden hareketle 
yapılacak önerilerin iktidar partisi açısından çok kıymetli bir değeri vardır. 
Ana muhalefet partisinin kamuoyunca da makul karşılanan dış politika öne-
rileri ve katkılarının iktidarca görmezden gelinmesi mümkün değildir. Bunun 
için iktidarın, yeni hükûmet sisteminde özellikle cumhurbaşkanının da muha-
lefetin karar alma süreçlerine katkısını daha fazla dâhil etmesi gerekmekte-
dir. Böylelikle Türkiye’nin dış politikada daha kaliteli bir karar alma sürecine 
şahitlik etmesi beklenmektedir.

Görüldüğü gibi Türkiye’deki yönetim sistemindeki birtakım anayasal değişik-
liklerle dış politikada karar alma süreçlerinde ve görevli kurumlarda bazı ku-
rumsal değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerle ve Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sistemi’nin tabii bir sonucu olarak kurumların yetkileri azaltılırken 
cumhurbaşkanının yetkilerinde önemli artışlar söz konusu olmuştur. Bu duru-
mun eş güdüme ve karar alma süreçlerine etkisini artırması beklenildiğinden 
TDP’deki öneminin de müspet yönde artması beklenmektedir. Yine de yeni 
sistemin işleyişinin değerlendirilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyul-
maktadır. Bundan sonraki süreçte, iç politikanın dış politikaya etkisi ve bu-
nun bir örneği olan muhalefetin dış politika yapım sürecinde etkisinin artması 
beklenmektedir.

İşte Türkiye bir yandan rejim değişikliği meselesiyle uğraşırken diğer yandan 
ülkenin bölgesel ve küresel konumunu pekiştirmesinde yurt dışında faaliyet 
gösteren kurumları giderek artan etkileriyle ön plana çıkmaya başlamışlardır. 



21. yüzyılda değişen sadece sistemdeki aktör sayısı, devletlerin güvenlik anlayışı 
ya da coğrafi mesafelerden bağımsız politikalar olmamıştır. Devletlerin dış poli-
tika yapımlarında da radikal dönüşümler yaşanmıştır. Artık kamu ve dijital diplo-
masi araçlarının yoğun olarak kullanıldığı ve yumuşak güç unsurlarının ön planda 
olduğu bir dış politika yapım süreci söz konusudur. 

Türkiye’nin 2000’lerle değişen dış politika vizyonu, dış politika enstrümanlarının da değişimini ve çeşit-
lenmesini beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede Türkiye, kamu diplomasisinin araçlarını kullanarak 
çeşitli kamu kurumlarının birer yumuşak güç unsuru olarak sahada daha fazla yer almasını sağlamakta-
dır. Çeşitlenen aktörlerin her biri farklı bir alanı doldurmakta ve işlevlerini yerine getirmektedir. Gelenek-
sel diplomasiden kamu diplomasisine geçiş olarak adlandırılan bu süreçte eğitim, kalkınma, iletişim, in-
sani yardım, ulaşım ve enformasyon ile ilgili kurumlar, TDP’nin vizyonunu daha da genişletmekte ve aktif 
bir dış politika stratejisinin uygulanmasını sağlamaktadır. Kuruluşundan günümüze Türkiye ulaşamadığı 
yerlere, uygulayamadığı dış politika stratejilerine bu kurumlar vasıtasıyla ulaşmakta ve ülkenin dünyada 
daha da tanınmasını sağlamaktadır. Şüphesiz bu kapsamda değerlendirilecek kurumlar kapsamlı bir şe-
kilde ele alınmayacak olup TDP yapım sürecine katkısı ve sadece dış politika açısından önemine temas 
edilecektir. Türkiye’nin bu yöndeki çeşitlenen dış politika araçlarını; insani diplomasi vizyonu, eğitim ve 
kültür diplomasinin imkânlarını keşfetmek ve dünya ile doğrudan temasa geçmek şeklinde üç temel 
başlık altında toplamak mümkündür.

İnsani Diplomasi Vizyonu

Esasında her kurumun belli bir amacı bulunmakla birlikte hizmet ettikleri amaçları kategorileştirmek 
mümkündür. Bunlardan ilki, yardım ve kalkınma faaliyetleri etrafında şekillenmektedir. Bilhassa Türki-
ye’nin insani ve kalkınması diplomasi anlayışına hizmet eden Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay gibi kurumlar bunların arasın-
da ilk sıralarda gelmektedirler.

Türkiye, Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle 1990’larda başlayan aktif dış politika stratejisini artık dış po-
litikada klasik hariciye diplomasisinin yanında dış politika enstrümanlarını da çeşitlendirerek geliştir-
mektedir (Kardaş ve Erdağ, 2014, s. 170). TİKA bu bağlamda, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla “Türkçe 
konuşan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi” vizyonuyla 1992’de kurulmuştur. TDP’ye proaktif yönelişin 
yerleşmesiyle TİKA sadece Türkçe konuşan ülkelerde değil birçok bölge ve ülkede TDP’nin önemli bir 
uygulayıcı kurumu hâline gelmiştir. 

C4. DIŞ POLİTİKA YAPIMINDA  
ÇEŞİTLENEN AKTÖRLER
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Şekil 9. TİKA’nın Dünyadaki Koordinasyon Ofisi Sayısı

Kaynak: TİKA

TİKA hem Türkiye’nin hem de kurumun 2000’lerde artan potansiyelini son yıllarda en üst düzeyde prati-
ğe aktarmaktadır. Böylece TDP’nin en önemli uygulayıcılarından TİKA, yurt dışında faaliyet gösteren di-
ğer kamu kurumları ve STK’larla birlikte Türkiye’nin dünyadaki yüzü olurken “Türk tipi kalkınma yardımı 
modelini” de bir anlamda bütün dünyada uygulamaktadır. Bu çerçevede TİKA özellikle eğitim ve sağlık 
alanlarındaki faaliyetleri ile öne çıkmaktadır. 2018 yılında okul/eğitim tesisleri kapsamında 15 tesisin 
sıfırdan inşası, 97 tesisin onarımı, 186 tesisin donatımı, hastane/sağlık tesisleri kapsamında 13 tesisin 
sıfırdan inşası, 20 tesisin onarımı, 34 tesisin donatımı faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. Öte yandan az 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 2018 yılında 20 idari/sivil tesis inşa edilmiş veya onarılmış, 25 
idari/sivil tesis donatılmış ve ekipman yardımı yapılmış, 18 tarihî eserin restorasyonu TİKA eliyle gerçek-
leştirilmiştir (TİKA 2018 Faaliyet Raporu, s. 9).

TİKA sadece Türkiye’nin bilinirliğine katkı sağmakla kalmayıp diğer benzer kamu kuruluşları için de öncü bir 
rol üstlenmektedir. TİKA özellikle az gelişmiş ülkelere yapılan kalkınma ve eğitim odaklı yardımlarla TDP’nin 
en belirgin aktörlerinden biri hâline gelirken dış politikada doğrudan karar verici değil tali uygulayıcı bir 
kurum olarak hedeflenen dış politikaların kendi alanlarını ilgilendiren noktalarında yürütücü konumdadır.

Türkiye insani diplomasi açısından da dünyada ses getirecek bir konuma gelmiştir. Bunda Kızılay ve 
AFAD’ın önemli bir etkisi olmuştur. Kuruluşu 1868’e dayanan Kızılay günümüzde “Türkiye’de ve dünya-
da, insani yardım hizmetinde model alınan, insanların en zor anlarında yanındaki kuruluş olmak” vizyonu 
ve “insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun 
kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, iş bir-
liğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmak” amacıyla Türkiye için faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu doğ-
rultuda Kızılay son 10 yılda 138 farklı ülkede afetlere müdahale etmiştir. Aynı zamanda Kızılay; Filistin, 
Sudan, Sri Lanka, Kosova, Somali, Pakistan gibi yardıma ihtiyacı olan ülkelerde insani yardımın yanında 
kalıcı refaha yönelik faaliyetlerde de bulunmaktadır. Kızılay, göç konusunda da ulusal ve uluslararası iş 
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Türkiye insani 
diplomasi açısından da 
dünyada ses getirecek 

bir konuma gelmiştir. 
Bunda Kızılay ve 

AFAD’ın önemli bir 
etkisi olmuştur. 

birlikçilerle birlikte çalışmakta ve yaşam yerlerinden göç etmiş insanlara ayni 
ve nakdî yardım sağlamaktadır. Özellikle 2011 sonrası Türkiye ve dünya gün-
deminin merkezine yerleşen göç konusunda Kızılay da büyük bir sorumluluk 
üstlenmiştir. Kızılay Kart, çocuk koruma alanları, toplum merkezleri ve sınır yar-
dımları faaliyetleri ile Kızılay, Suriyeli mültecilerin olabilecek en iyi hayat koşul-
larına sahip olmaları için çalışmaktadır. 

Kızılay, Türkiye’nin kültürel diplomasi araçlarından en eskisi ve günümüzde de 
en aktif çalışanlarından biri olarak görevini sürdürmektedir. Türkiye’nin ulusla-
rarası yardımlarda ilk sıralarda yer almasında diğer kurumlar kadar Kızılay’ın da 
katkısı vardır. Özellikle bir Türk yardım markası olarak Kızılay’ın dünyanın çoğu 
yerinde bilinmesi ve memnuniyetle anılması, Türkiye için geleneksel diplomatik 
ilişkilerle elde edilemeyecek kadar değerli bir birikimdir. Türkiye’nin Kızılay ara-
cılığıyla ivedilikle yardıma muhtaç bölgelere intikali ve buralarda dikkat çeken 
çalışmaları, Türkiye’nin küresel bilinirliğine katkı sağladığı gibi kamu diplomasi 
faaliyetlerini de derinleştirmektedir.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nden 10 yıl sonra 2009’da kurulan AFAD, 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile ilgili yapılan düzenlemeler kapsamında, 
15 Temmuz afetlerin önlenmesi, afet sonrası iyileştirme çalışmaları ve afetlerle 
ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamakla yükümlü ku-
rumdur. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da önemli faaliyetlerde buluna-
rak Haiti’den Japonya’ya, Şili’den Myanmar’a kadar yardım faaliyetleri düzen-
lerken Libya, Tunus, Mısır ve Suriye’de tahliye ve insani yardım operasyonları 
gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin uluslararası sorunlara olan hassasiyeti, AFAD 
ile pratiğe dökülürken çeşitli kampanyalarla söz konusu sorunlara yardım ulaş-
tırılmaya çalışılmaktadır. Suriye’deki iç savaştan kaçan yaklaşık 3.5 milyon mül-
teciye ev sahipliği yapmak durumunda kalan Türkiye’de AFAD’ın önemi, 2011 
sonrasında daha da belirginleşmiştir. AFAD, kurduğu barınma merkezleri ve ça-
dır kentlerle Suriyeli mültecilere yönelik sağlık hizmetleri, eğitim olanakları ve 
mültecilerin fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılarken bir yaşam alanı 
oluşturmaktadır. Öte yandan Türkiye’nin sınır ötesindeki operasyonlarında sivil 
düzenin kurucusu ve insani yardımın sağlayıcısı AFAD, kurduğu Afet Geçici Kent 
Yönetim Sistemi (AFKEN) ile 2015’de BM tarafından En İyi Kamu Hizmet Ödü-
lü’ne layık görülmüştür. İşte bu başarılarıyla AFAD, TDP’nin bir başka yumuşak 
güç unsuru olarak kamu diplomasisinin küresel dünyada nasıl işlevsel biçimde 
uygulanabileceğinin belirgin bir örneği olarak temayüz etmektedir.

Eğitim ve Kültür Diplomasinin İmkânlarını Keşfetmek 

Türkiye’nin dış politika yapımında çeşitlendirdiği enstrümanların bir diğeri, eği-
tim ve kültür alanında odaklanmıştır. 2000 sonrasında Türkiye bu yönde ciddi 
adımlar atmış, atmaya da devam etmektedir. Bu kurumların yapacağı çalışma-
lar uzun vadeli çalışmalardır. Bu yönde Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları 
Başkanlığı (YTB), Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ve 
Türkiye Maarif Vakfı’nın (TMV) çalışmaları öne çıkmaktadır. 
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Türkiye, dünya genelinde altı milyonu aşan Türk diasporası ve sayısı 200 milyonu bulan soydaş ve akra-
ba topluluğuna sahiptir. Bu zenginliğe rağmen Turgut Özal’ın “Büyük Öğrenci Projesi” haricinde başta 
ekonomik alanda olmak üzere 2000’lere kadar kayda değer hiçbir faaliyet yapılmamıştır. 2008’de bu 
konudaki kurumsal ve yapısal ihtiyaç fark edilerek öncelikle “Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlara Sunu-
lan Hizmetlere Yönelik Strateji Belgesi” hazırlanmıştır. 2010’da kurulan YTB’nin amaçları arasında yurt 
dışındaki vatandaş, soydaş ve akraba topluluklarının sorunlarına çözüm üretmek, anavatanla her türlü 
ilişkilerini geliştirmek ve yabancı öğrencilerin koordinasyonunu sağlamak yer almaktadır. Misyonu: “Tür-
kiye’nin diasporası ile bağlarını güçlendirmek ve diasporanın etkinliğini artırarak, Türkiye’nin uluslarara-
sı ilişkiler vizyonuna katkı sağlayacak politikaları üretmek” olarak belirlenen (YTB, 2017, s. 9) YTB’nin en 
etkin olduğu ve TDP’ye de en çok katkı sağladığı alan, Türkiye’deki yabancı öğrencilerin koordinasyonu-
dur. Bu çerçevede özellikle 1992’den beri Türkiye’nin tek taraflı öğrenci politikası olan “Büyük Öğrenci 
Projesi” başlangıcından 20 yıl sonra 2012’de, dünyadaki uluslararası öğrenci politikaları standartları 
da göz önüne alınarak Türkiye Bursları (TB) olarak yapılandırılmıştır (Öztürk, 2014, s. 36). TB’ye geçişi 
tetikleyen etkenler şu şekildedir:

• Türkiye’nin 2002 sonrası dönemde devlet ve sivil toplum düzeyinde dünyanın pek çok az gelişmiş 
ülkesine ekonomik, siyasi, kültürel ve insani yardım alanındaki açılım politikaları,

• Diplomatik alanda bu ülkelerde yukarıda bahsedildiği üzere açılımların sonucunda imzalanan pek 
çok ikili antlaşma ve protokol,

• Dünyada önde gelen gelişmiş ülkelerin tek taraflı öğrenci hareketliliği politikalarında uyguladıkları 
yükseköğretimde uluslararasılaşma stratejisine Türkiye’nin de adapte olma zorunluluğunun oluş-
ması (Öztürk, 2014, s. 54).

Şekil 10 Yıllara Göre Türkiye Bursları’na Başvuru Sayısı (2012-2018)

Kaynak: YTB, 2012, s. 35; YTB, 2013, s. 42; YTB, 2015, s. 45; YTB, 2017, s. 27; YTB, 2019
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Gerek TB kapsamında burs verilen yabancı öğrenciler gerekse yurt dışındaki Türkler ile ilgili aktif bir 
şekilde çalışan YTB; Türkiye’nin yurt dışındaki millî potansiyelini kinetiğe dönüştürürken burs verdiği 
öğrencileri de Türkiye’nin birer diplomatik temsilcisi olarak görmektedir. TB ile Türkiye, uluslararası öğ-
renciler için bir cazibe merkezine dönüştükçe kendi imkânlarıyla da gelen öğrenci sayısında ciddi bir 
artış fark edilmektedir. TDP’nin giderek yumuşak güç enstrümanlarıyla bezenmesi, Türkiye’nin bölgesel 
ve küresel anlamda daha fazla barış üreten bir ülke olarak küresel refaha katkı sağlamasını ve dünyada 
bu şekilde bilinirliğini de artıracaktır. Kurumun diaspora faaliyetleri de yurt dışındaki vatandaşların, Türk 
soylu veya Türkiye kökenli diğer bireylerin ve halkların Türkiye ile daha fazla koruduğu ve geliştirdiği 
ilişkiler vasıtasıyla ülkenin küresel etkinliğini perçinleyecektir.

2007’de kurulan Yunus Emre Vakfı’na bağlı bir kuruluş olarak faaliyetlerine 2009’da “Dünyanın her 
yerinde Türkiye ile bağ kuran ve Türkiye’ye dost insan sayısını artırmak” vizyonuyla yola çıkan YEE iki 
alanda görev yapmaktadır: Yabancılara Türkçe öğretimi ve kültür sanat. YEE’nin 48 ülkede 58 kültür 
merkezi bulunmasının ötesinde TİKA ve YTB Kurum Başkanları, YEE’nin yönetim kurulunda yer alarak 
TDP’nin kültürel diplomasi ayağında ortak hareket etmektedirler.

Şekil 11. Yunus Emre Enstitüsü’nün Bulunduğu Ülkeler ve Yaptığı Kültür Sanat Faaliyetleri

Kaynak: Yunus Emre Enstitüsü

YEE gerek yabancı dil olarak Türkçe eğitimi gerekse de kültürel diplomasi alanındaki faaliyetleri ile 
Türkiye’nin önemli yumuşak güç unsurlarından birisi olarak TDP’nin karar alıcısı olmaktan ziyade söz 
konusu alanlarda önemli bir yürütücüsü konumundadır. Kuruluşundan günümüze artan faaliyetleri ve 
ulaştığı insan sayısı ile Türkiye’nin dünyadaki değerli bir vitrini olmaya devam eden YEE, başta Türkçe-
ye olan iltifatı insanların öğrenmesini mümkün kılmak ve bu sayede de sağlanan ilgiyi kültür ve sanat 
programlarıyla pekiştirirken ülkenin küresel bilinirliğini ve etkinliğini artırma noktasında yeni kitlelere 
ulaşmak için önemli imkânlar sunmaktadır. 

Türkiye’nin dış politika yapımında çeşitlenen aktörlerinden bir diğeri de Diyanet İşleri Başkanlığı’dır. 
2000’li yıllarla birlikte önemi artan bu kurumun tarihi ise Cumhuriyet’in ilanına kadar dayanmaktadır. 
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Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) 1924’ten günümüze birçok değişiklik yaşarken 
1978’de özellikle işçi göçüyle Avrupa’ya “misafir işçi” olarak taşınan ülke insanı 
için ilk defa 10 adet Yurtdışı Din Hizmetleri Müşavirliği kadrosu tahsis etmiş 
ve Başkanlığın yurt dışında da teşkilatlanmasını sağlamıştır. Bugün DİB’in 12 
ülkede Din Hizmetleri Koordinatörlüğü, 38 ülkede Din Hizmetleri Ataşeliği ve 
52 ülkede de Din Hizmetleri Müşavirliği bulunmaktadır.

2001 Küresel Ekonomik Krizi’nden sonra Türkiye’nin ekonomik olarak elinin 
rahatlaması, DİB’e de etki etmiş ve hükûmetten aldığı ayni ve nakdî bütçe ile 
DİB, dünyanın çoğu yerine ulaşma imkânı bulmuştur. AK Parti’nin iktidara gelişi 
ile DİB özellikle Müslüman yoğun Balkanlar ve Afrika’da TDP’nin öncü temsilci-
lerinden biri olarak faaliyet göstermiştir. Diğer kültürel diplomasi kurumlarıyla 
da ortak çalışmalar yürüten DİB, yurt dışındaki faaliyetleriyle kamu diplomasisi 
işlevini yerine getirirken sadece halkının çoğunluğu Müslüman coğrafyalara 
veya diasporadaki Müslüman Türk vatandaşlara hizmet sağlamaya yönelik de-
ğil Müslümanların azınlık durumunda olduğu ülkelerdeki diğer Müslümanların 
bireysel ve toplumsal dinî aktivitelerine de imkân sağlayıcı bir işlev üstlenmek-
tedir. Yurt dışında yaptırılan camiler sadece ibadetin ötesinde aşevinden spor 
ünitelerine kadar birer kompleks olarak Türkiye’nin hem Müslüman hem de 
gayrimüslim toplumlar nezdinde tanınmasına katkı sağlamaktadır.

Son olarak Türkiye Maarif Vakfı’nın (TMV) eğitim faaliyetleri konusunda yaptık-
ları ve potansiyeli, Türk eğitim diplomasisi açısından önemlidir. Milli Eğitim Ba-
kanlığı (MEB) dışında Türkiye adına yurt dışında doğrudan eğitim kurumu açma 
yetkisine sahip tek kuruluş TMV, 17 Haziran 2016’da okul öncesinden üniversite 
de dâhil eğitimle ilgili bütün boyutlarda yurt dışında faaliyetlerini yürütmek üze-
re kurulmuştur. Vakıf, 58 ülkede okul öncesinden yükseköğretime kadar her 
aşamada etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürürken toplam 99 ülke ile resmî 
temasta bulunmuş ve bu çerçevede toplam 272 eğitim kurumunu koordine 
etmektedir.

TMV’nin TDP’ye etkisi kısa sürede fark edilecek bir kurum değildir zira eğitime 
yapılan yatırım, beşerî sermaye ile şekillenip çeşitlendiğinden Türkiye’nin yurt 
dışında eğitim-öğretim alanında bilinirliğinin artması, ülkenin de bu alanlarda 
küresel bir cazibe merkezi olmasını mümkün kılacaktır. Herhangi bir dış politika 
yapım süreci muhataplarının bilinirliğinden bağımsız yapılamayacağından Tür-
kiye’nin hassaten eğitim alanında bir küresel markaya dönüşmesi hem muha-
taplarınca bilinirliğini artıracağı gibi dış politika yapımının kültür, sanat ve spor 
gibi diğer yumuşak güç unsurlarını da içermesiyle şekillenmektedir.
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Şekil 12. Ülkelere Göre Türkiye Maarif Vakfı’na Bağlı Okul Sayıları

Kaynak: Türkiye Maarif Vakfı (https://turkiyemaarif.org/page/553-dunyada-maarif-16 adresinden erişilmiştir).

Dünya ile Doğrudan Temasa Geçmek

Dünyada çok ciddi bir enformasyon çağı yaşanmaktadır. Bir anlamda iletişim devrimi olan küreselleşme 
sayesinde dünya artık bir köy hatta mahalle kıvamındandır. Bazen algılar bile enformasyon akışı netice-
sinde gerçeklerin yerini alabilmektedir. Dolayısıyla sizin izlemiş olduğunuz dış politikanın bizatihi kendisi 
kadar muhataplara aktarımı ve onlar tarafından nasıl algılandığı da çok önemlidir. Bu da iletişimi, haya-
tımızın giderek merkezine yerleştirmemizi gerektirmektedir. Devletler de artık dış politika yapımlarında 
özellikle de kamuoyu oluşturmak amacıyla iletişim kanallarını çeşitlendirirken geleneksel diplomasi-
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den ziyade kamu diplomasi araçlarını kullanmakta ve 21. yüzyılda bu anlayışa 
daha da adapte olmak amacıyla politikalarını çeşitlendirmektedirler. Bu durum 
sadece mesajın iletilmesi değil fiziki erişilebilirliği de kapsamaktadır. TDP’nin 
böyle bir mecraya yeterince sahip olmaması en temel eksiklikleri arasında yer 
almıştır. Özellikle Ermeni lobisi ve FETÖ’nün Türkiye karşıtı propagandalarının 
yaşandığı bir dönemde Türkiye’nin uluslararası topluma doğrudan hitap ede-
bilmesi çok değerli olacaktır. Son yıllarda Türkiye bu konularda ciddi mesafeler 
kat etmiştir. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Anadolu Ajansı (AA) ve 
Türk Hava Yolları (THY) bunların en önemlileri arasında yer almaktadır. 

Türkiye’nin değişen dış politika vizyonunun en önemli çıktılarından biri de TRT’nin 
bir devlet televizyonundan uluslararası yayıncılığa dönüşmesidir. 1968’de deneme 
yayınlarına başlayan TRT, 1969’da ilk kez aya ayak basılması ve 1974 Kıbrıs Barış 
Harekâtı gibi olayların halka iletilmesinde önemli bir misyon üstlenmiştir (Başar, 
2011, ss. 105-106). Soğuk Savaş sonrası önemli dış politika açılımlarından TRT de 
faydalanmıştır. Nitekim TRT’nin ilk yurt dışı temsilciliği, 1998’de Berlin’de açılmış-
tır. Bunu 1999’da Aşkabat, 2001’de Bakü ve Kahire, 2002’de Brüksel ve Washin-
gton, 2005’te ise Taşkent büroları takip etmiştir. Ayrıca 2004’te Bahreyn ve Azer-
baycan devlet televizyonlarıyla ikili iş birliği protokolleri imzalanırken 2005’te 
de Asya-Pasifik Yayın Birliği, Asiavision Sözleşmesi imzalanmıştır. 2006’da Türki-
ye’nin Sesi Radyosu (TSR) İtalyanca yayınıyla yayın yaptığı dil sayısını 27’ye çıkart-
mıştır. 16 dilde yapılan internet yayını da Ocak 2006 itibarıyla 27 dile çıkartılmış-
tır. 2009’da çok dilli kanallardan ilki TRT 6 (Şeş)1, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe 
konuşan geniş coğrafya arasında bir kültür köprüsü olmayı hedefleyen TRT-Avaz 
ve beş farklı dilde Türkiye’yi ve Türk toplumunu dünyaya belgesellerle tanıtan 
TRT Belgesel yayına başlamıştır. Sekiz dilde yayın yapan Euronews haber kanalı, 
TRT’nin Euronews hissedarı olması sebebiyle 30 Ocak 2010 tarihinde dokuzuncu 
dil olarak Türkçe yayın hayatına başlamıştır. Arapça yayın yapan TRT-Et-Türkiyye 
Kanalı, Arap ülkelerinde en çok izlenen kanal olmayı hedefleyerek 4 Nisan 2010 
tarihinde yayına başlamıştır. Nisan 2011’de BM Televizyonu ile TRT arasında yayın 
sözleşmesi imzalanmıştır. 2012’de TRT’nin Saraybosna Temsilciliği ve 2013’te de 
Londra bürosu açılmıştır. Ekim 2015’te TRT’nin uluslararası İngilizce kanalı TRT 
World şifresiz yayın hayatına başlamıştır.

TRT’nin özellikle yabancı dildeki kanal sayısını arttırması ve devamında farklı 
dilde konuşan insanlara birebir haber ulaştırması, TDP ve Türkiye’nin kamu dip-
lomasisi için oldukça önemlidir. TRT yaptığı yayınlarla ülke içindeki Kürt vatan-
daşlardan Balkanlar’daki Türklere, Orta Doğu’daki Arap halklarından İngilizce 
konuşan bütün milletlere kadar ulaşan bir haber ve iletişim ağına sahiptir. Bir 
dış politika aracı olarak TRT, kamu diplomasisinin farklı araçlarını kullanarak 
küresel güç olmaya çalışan Türkiye için küresel bir medya aracı olma yolunda 
ilerlemektedir. Sadece TRT değil tüm ulusal yayın organları küreselleşen dün-
yada ulus aşırı etkileriyle kamu diplomasinin ücretsiz ulaşılabilen yumuşak güç 
unsurları özelliğini korumaktadırlar. Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere hem 

1  TRT 6’nın (Şeş) 2015’te ismi değişerek TRT Kürdi olmuştur.
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AA, TDP içerisinde 
küresel dünyanın bir 

gerekliliği olan iletişim 
ve medya ayağını 

üstlenerek Türkiye’nin 
dünyadaki tanınırlığına 

katkı sağlamaktadır. 

kamu yayıncılığı alanında hem de özel yayıncılığı teşvik bağlamında ortaya ko-
nulan ve giderek küreselleşen bir dünyada her daim politikalarınızı duyurabile-
cek için TRT gibi bir kanalın olması kurumların önemi açısından kayda değerdir.

Bu yönde AA’nın yaptığı faaliyetler de önemli bir işlev görmeye başlamıştır. 
TBMM’nin açılmasından 17 gün önce kurulan AA, Meclis’in çıkardığı ilk yasala-
rı halka duyurmuş, Millî Mücadele’nin ve Kurtuluş Savaşı’nın her aşamasına ve 
Cumhuriyet devrimlerine tanıklık ederken tüm dünyayı da tanık kılmıştır. 1 Mart 
1925’te ise Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi kurulmuş ve o tarihlerde dünya-
da örneği görülmeyen böyle bir yapılanmayla AA özerk statüye kavuşmuştur. AA 
tıpkı Cumhuriyet’in ilk yıllarında olduğu gibi günümüzde de Türkiye’nin en önemli 
yayın organlarından biridir. Ancak günümüzün o yıllardan en önemli farkı, ile-
tişimin astronomik hızıdır. AA da buna adapte olarak küresel boyutta bir ajans 
olma yolundadır. AA’nın 76 ülkede 2000’den fazla abonesi, 100 ülkede temsil-
cisinin yanı sıra 41 merkezde ofisiyle ve 13 farklı dilde (Türkçe, İngilizce, Arapça, 
BHS-Boşnakça, Hırvatça, Sırpça, Rusça, Fransızca, İspanyolca, Kurmançi, Sorani, 
Farsça, Arnavutça, Makedonca, Endonezce) yayın yapması bunun önemli göster-
geleridir. AA sahip olduğu bu uluslararası yapılanmayla politikadan kültür-sanata, 
ekonomi-finanstan spora, enerjiden sağlığa, yaşamdan teknolojiye haber değeri 
olan tüm gelişmeleri geniş bir yelpazede takip etmektedir.

AA, TDP içerisinde küresel dünyanın bir gerekliliği olan iletişim ve medya ayağını 
üstlenerek Türkiye’nin dünyadaki tanınırlığına katkı sağlamaktadır. AA ayrıca TRT 
ile uluslararası kamuoyu oluşturmak veya Türkiye’ye zarar veren olumsuz algıla-
rın birinci ağızdan çürütülmesi adına önemli bir görev üstlenmektedir. 2000’lerin 
göreceli geniş vizyonuyla daha fazla sayıda ülkede faaliyetlerini sürdüren AA, 
Türkiye’nin kamu diplomasisinde önemli faaliyetler sürdürmeye devam etmekte-
dir. Dış politika yapımı bu politikanın ulusaldan küresele bütün düzeylerde duyu-
rulmasını gerekli kıldığından AA bir kamu yayıncısı olarak kamusal diplomasinin 
belirgin bir kurumuna dönüşmüştür. Ayrıca diğer ülkelerdeki gelişmeler ve bu ül-
kelerin Türkiye’ye dair politikalarını birinci ağızdan ülke kamuoyuna aktarılması, 
oluşturulacak dış politikanın şekillenmesi bakımından da önem arz etmektedir. En 
son yaşanan Barış Pınarı Harekâtı’yla AA’nın işlevinin yani Türkiye’nin argümanla-
rını dünyaya doğrudan anlatabilmesinin ne kadar önemli bir iş olduğu çok daha 
net bir şekilde görülmüştür. Türkiye’nin giderek bölgesel ve küresel etkinliğini art-
tırması, kamu yayıncılığı alanındaki attığı adımlara paralel olarak AA’nın da hizmet 
çeşitliliği ve hizmetlerini derinleştirmesiyle mümkün olmaktadır.

Son olarak erişilebilir olmak veya dünyanın farklı coğrafyalarına erişmek, dünya 
ile doğrudan temasın başka bir veçhesini temsil etmektedir ve çok önemli bir 
güçtür. THY 1933’te başladığı kurumsal yolculuğuna günümüzde “dünyanın en 
çok ülkesine uçan havayolu” olarak devam etmektedir. Başlangıçta 5 uçaklık 
bir filosu bulunan THY’nin günümüzde filosu -yolcu ve kargo uçağı olmak üze-
re- 333 olup 124 ülkede 311 noktaya uçuşu bulunmaktadır. Ayrıca 2018’de top-
lam 4.3 milyar küresel bazdaki yolcunun 75 milyonunun ulaşımını sağlamıştır. 
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Şekil 13. Yıllara Göre THY’nin Yurt Dışı Uçuş Noktaları (2008-2019)

Kaynak: THY Faaliyet Raporları (2008-2019)

Bir havayolu şirketinin küresel sıralamadaki konumu ve görünürlüğü arttıkça hem siyaset hem de ticaret ala-
nında ülkesi için verimi daha çok ortaya çıkmaktadır (Öztermiyeci, 2018, s. 399). THY, 2000’lerde neredeyse 
her alanda yakalanan ivmenin havacılık sektöründe de görülen kristal bir örneği olmuştur. Özellikle bir yumu-
şak güç unsuru olarak yurt dışındaki reklam kampanyaları, tanıtım etkinlikleri ve üst düzey spor organizasyon-
larındaki sponsorluk faaliyetleri ile Türkiye adına önemli bir prestij unsuru olmaya devam etmektedir.

Havacılık sektörünün önemli bir parçası THY’nin bir Türkiye markası olması ve tanıtım faaliyetlerinde doğ-
rudan Türkiye’ye ait motiflerin kullanması, TDP’yi dolaylı olarak etkileyen faktörlerdendir. “Örneğin, Türk 
kültürünü ve misafirperverliğini modernize ederek sunuma dönüştüren THY, Türk lokumu ve yemek ikramı 
veya Türkiye konulu kültürel, sosyal, ekonomik, turizm odaklı yayınları ile, “We’re From Turkey” logosu ile 
Türkiye’nin tanıtımına ve kültür diplomasisine katkı sağlamaktadır” (Öztermiyeci, 2018, s. 400). Giderek 
daha fazla insanın uçak yolculuğu yaptığı günümüzde THY, bayrak taşıyıcı konumuyla Türkiye’nin küresel 
bilinirliğine fark edilir miktarda harç taşımaktadır. Sadece THY değil bütün ulusal havayolu şirketleri marka 
değerini artırdıkça kendi ülkelerine daha fazla turist ve yatırım çekmenin ön bürosu konumuna gelmek-
tedirler. Bu bağlamda THY, TDP’nin diğer yumuşak güç unsurlarına nazaran bilinirlik bakımından amiral 
gemisi konumundadır.

Görüldüğü üzere dış politika yapımında çeşitlenen aktörler sayesinde Türkiye önemli bir açılım yaşamış-
tır. Ülkenin sahip olduğu ekonomik ve askerî caydırıcılık beraberinde yumuşak güç unsurlarıyla destek-
lenince dış politikada daha etkin bir pozisyon elde edilebilmiştir. Bu açıdan Türkiye’nin izlemiş olduğu 
insani diplomasi vizyonu, eğitim ve kültür diplomasinin imkânlarını dünya ile doğrudan iletişime geçerek 
seferber etmesi, dış politika iddialarının gerçekleştirilmesine kolaylıklar sağlamaktadır. 





BÖLÜM D

Niçin Yeni Bir Dış Politika 
Vizyonu?

Türkiye’nin gelecek on yıllık süreçte daha etkin bir dış poli-
tika pratiği hayata geçirebilmesi için neden yeni bir anlayışa 
ihtiyaç duyulduğu tartışılmaktadır.

Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinde gelecek vizyonu kapsa-
mında dış politikanın ana parametreleri tespit edilmeye çalışıl-
makta ve bu parametreler üzerinden dış politika yapım süreci-
nin temel hususları incelenmektedir. 

Ankara’nın küresel siyasette izleyeceği temel stratejinin ilkeleri 
yeni dış politika vizyonu kapsamında tespit edilmiş ve tartışılmıştır. 

Türkiye’nin dış politika uygulamalarına dair değişen küresel 
siyaset dinamikleri de dikkate alınarak öneriler sunulmaktadır.

Yeni dış politika vizyonunda dış politika yapımına katkı sağlayan 
kurumların yeni süreçte nasıl bir rol üstlenmeleri tartışılmakta ve 
Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki etkinliğinin artırılmasında bu 
kurumların daha işlevsel olmasına dair öneriler sunulmaktadır.

İş dünyası, sivil toplum, üniversiteler gibi dış politika yapım 
sürecine ya da Türkiye’nin uluslararası alanda tanınırlığına 
katkı sağlayacak dış paydaşların yeni vizyondaki rolleri in-
celenmekte ve bu paydaşların sürece daha fazla nasıl dâhil 
olabileceklerine dair önerilerde bulunulmaktadır.

Yeni dış politika kapsamında daha etkin ve derinlikli bir po-
litika üretimi ve uygulanması çerçevesinde Dışişleri Bakan-
lığı’na ve bakanlık bünyesindeki alt birimlere dair öneriler 
sunulmakta ve teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi ge-
rekliliği tartışılmaktadır.

Yeni Dış Politika Vizyonunun 
Temel İlkeleri

Yeni Dış Politika Vizyonuna 
Dair Öneriler

Yeni Dış Politika Yaklaşımında 
Kurumlar

Dış Politika Vizyonunda Dış 
Paydaşların Rolü

Yeni Dış Politika Vizyonunda  
Dışişleri Bakanlığı

Yeni Dış Politikada Temel  
Sabiteler
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D1

D3 

D4

D5
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D7

Yeni Bir Dış Politika Vizyonuna Doğru



D1. NİÇİN YENİ BİR DIŞ  
POLİTİKA VİZYONU?

Cumhuriyet döneminin genel dış politika ilkelerinden ve yaklaşımlarından hare-
ketle Türkiye’nin 2030’lara giderken uluslararası sistemin daha önemli bir par-
çası olabilmesi ancak küresel siyasette değişen duruma ayak uydurabilmesiyle 
mümkün olacaktır. Tam bu noktada, dış politikaya dair yeni bir gelecek vizyonu 
önermeye çalışan raporun ilgili kısmında niçin yeni bir vizyona ihtiyaç duyulduğu, 
dış işlerinin ve dış politikanın mevcut kapasitesi, yeni vizyonun ilkeleri ve dış po-
litikanın ana uygulayıcısı konumundaki dışişleri bürokrasisinin nasıl yapılandırıla-
bileceği hususu, raporun bu kısmında detaylı şekilde ele alınmaktadır. 

11 Eylül Saldırıları sonrası kuşkusuz dünya düzeni mefhumu yeni bir hâle bürünmüş ve özellikle ABD’nin 
güvenlik eksenli küresel siyaset stratejisi kapsamında askerî müdahaleler/işgaller vasıtasıyla uluslararası 
sistemdeki liderliğini pekiştirme arzusu, bölgesel ve küresel anlamda yeni sorunları ve meydan okumaları 
da beraberinde getirmiştir. Afganistan ve Irak müdahalelerinin ardından değişen statüko, küresel siyasetin 
fay hatlarını önemli ölçüde sarsmış ve doğal olarak Türkiye, bu yeni durumda kendini konumlandırmaya 
çalışmıştır. Davutoğlu’nun “stratejik derinlik” kavramı etrafında toparlanabilecek dış politika felsefesi, tam 
da yeni duruma Türkiye’nin ayak uydurma çabasını açıklamaktadır. 11 Eylül’ün Soğuk Savaş sonrası düzenin 
yeniden yapılandırılmasında dönüm noktası olduğu dikkate alındığında, Türkiye yeni dönemdeki boşluk-
lardan istifade ederek bölgesel ve küresel zaviyede yönlendirici aktör olmaya çalışmıştır. Dönemin şartları 
dikkate alındığında Batı merkezli uluslararası ilişkiler anlayışının güdümünde kalmış bir ülke için 11 Eylül 
sonrası oluşan statükoda kendini yeniden keşfetme ve ispat etme uğraşı oldukça anlaşılır bir durumdur. 

Dünya düzeninin yeniden dizayn edildiği bir dönemde iktidara gelen AK Parti, Türk siyasal hayatındaki 
en köklü dönüşümlerden birini de dış politika alanında gerçekleştirmiştir. Uzun yıllar boyunca Batı mer-
kezli uluslararası ilişkiler anlayışının sürdürüldüğü ve alternatif perspektiflerin büyük oranda göz ardı 
edildiği Türkiye’de, yeni bir yaklaşımın temelleri 2002’den itibaren atılmaya başlanmıştır. Türkiye’nin 
uluslararası alandaki konumunu yeniden tanımlamaya ve açılımlar yoluyla genişletmeye odaklı bu yeni 
yaklaşım, kısa sürede Ankara’nın önemli kazanımlar elde etmesiyle sonuçlanmış ve Türkiye’nin uluslara-
rası sistemdeki özgül ağırlığını geçmiş dönemlere nazaran daha hissedilir kılmıştır. Ekonomik diplomasi, 
kamu diplomasisi, insani diplomasi vb. dış politika araçlarını aktif şekilde kullanan hükûmet, uzun yılların 
birikmiş sorunlarını çözme temayülüyle Türkiye’nin küresel siyasetin başat aktörlerinden birine dönüş-
mesi yönünde büyük çaba sarf etmiştir. 

Türkiye’nin AK Parti yönetimindeki ilk on yılda küresel siyasetteki fırsat boşluklarından yararlanarak 
uluslararası alandaki tanınırlığını ve etkisini artırdığı bir hakikat olmakla beraber özellikle son yıllarda dış 
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politikada bir daralmanın gerçekleştiği müşahede edilmektedir. Özellikle Arap 
dünyasındaki halk ayaklanmaları ve akabindeki devrimlerin evirildiği süreç, An-
kara’nın karar alma dinamiklerini olumsuz yönde etkilemiş ve bunun alternatif 
politika üretim ve uygulama süreçlerine olumsuz etkileri olmuştur. Başta ABD, 
Rusya, kimi AB ülkeleri olmak üzere Orta Doğu’daki birçok ülkeyle ilişkilerin 
istikrarsız bir grafik çizmesi, sürecin olumsuz etkilerinin en önemli örneklerin-
dendir. AK Parti hükûmetlerince başarıyla uygulanan sürdürülebilir ve istikrarlı 
bir dış politika anlayışından son yıllardaki kırılganlık ve değişkenliklerin çok ol-
duğu karşılıklı ilişkiler düzeyine geçilmesi, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki 
manevra alanını daraltmış ve dış politikanın yönü ve vizyonuna dair ciddi soru-
ları beraberinde getirmiştir. 

Türkiye’nin dış politikada yaşadığı sıkıntılar, Arap Ayaklanmaları süreciyle birlikte 
ivme kazanmıştır. Sürecin başlarındaki kazanımlara rağmen Türkiye’nin öngörü-
lenin aksine dış politikada yadsınamayacak bir hasar alması öncelikle hem yerel 
hem de küresel bağlamda Türkiye’den beklentilerin fazlalığından kaynaklanmak-
tadır. Ayrıca Ankara’nın Arap Orta Doğusunun demokratikleştirme misyonunu 
gereğinden fazla üstlenmesi, mevcut dış politika vizyonunun ve kurumsal kapa-
sitesinin yetersiz kalmasına yol açmıştır. Bu da ister istemez Türkiye’nin mevcut 
dış politika parametrelerinin ilerleyen yıllar için yeterli olamayacağını ve mutlak 
surette dış politikada ciddi reformların yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu minvalde 
yeni bir vizyon ihtiyacının neden hasıl olduğuna dair en önemli gerekçe, dünya si-
yasetinin AK Parti hükûmetlerinin uyguladığı dış politika felsefesinin çerçevelen-
dirildiği 2002’den çok farklı bir duruma evrilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. 
Daha öncesinde sınırlı bir dış politika yaklaşımındaki Türkiye için AK Parti döne-
miyle başlayan genişleme merkezli açılım, Ankara’nın küresel alanda manevra 
kabiliyetini genişletse de uluslararası ilişkilerdeki güncel durum, yapısal reform 
ve radikal değişimler olmaksızın önümüzdeki on yıllık süreçte Türkiye’nin kendini 
gerçekleştirmesinin mümkün olmayacağına delalet etmektedir.

Türkiye’nin yeni bir vizyon ihtiyacına neden olan bir diğer husus ise dünyada 
Türk bayrağını dalgalandıran kurumların fazlalaşmasıdır. Klasik diplomasinin 
temel sütunu olarak nitelendireceğimiz dışişleri bünyesindeki misyonların hari-
cinde hem farklı devlet kurumlarının hem de STK’ların uluslararası alanda ger-
çekleştirdikleri faaliyetler, yeni bir yönetim ve koordinasyon anlayışını zorunlu 
kılmaktadır. Sadece Dışişleri Bakanlığı’na bağlı birimlerin kurguladığı bir dış 
politika felsefesinin, uluslararası alanda oyun kurucu bir rol üstlenmeye çalışan 
bir Türkiye için önümüzdeki yıllarda sürdürülebilmesi mümkün gözükmemekte-
dir. Bu nedenle yurt dışında Türkiye’yi temsil eden kurumların da dâhil olduğu 
bütüncül bir yaklaşımın henüz tesis edilememiş olması, Ankara’nın vizyon ihti-
yacında oldukça önemli bir yer işgal etmektedir.

Yeni bir vizyon ihtiyacının oluşmasındaki bir başka önemli başlık ise Türkiye’de 
gerçekleşen sistem değişikliği ile karar alma ve uygulama dinamiklerinde 
önemli bir değişimin yaşanmasıdır. Daha öncesinde dışişleri bürokrasisinin sü-
reci yürüttüğü, bakanlar kurulunun ise karar alıcı ve sorumluluk üstlenici bir 

Yeni bir vizyon 
ihtiyacının neden 
hasıl olduğuna dair 
en önemli gerekçe, 
dünya siyasetinin AK 
Parti hükûmetlerinin 
uyguladığı dış 
politika felsefesinin 
çerçevelendirildiği 
2002’den çok farklı 
bir duruma evrilmiş 
olmasıdır. 
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konumda olduğu durumdan cumhurbaşkanının tüm süreci kontrol ettiği bir hâle 
geçiş olmuştur. Sistem değişikliği ile birlikte dış politika karar alım sürecinin ana 
aktörü artık cumhurbaşkanıdır. Parlamenter sistemde bakanlar kurulu merkezli 
inşa edilen ve yerleşik hâle gelen bir dış politika felsefesi ve Dışişleri Bakanlığı 
işleyişinin yeni sistemle birlikte radikal dönüşümler olmaksızın sağlıklı işleme-
si pek mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle işleyişte meydana gelen ya da 
gelmesi muhtemel sorunları ortadan kaldırmak ve yeni bir kurumsal düzenle-
meyle dış politika süreçlerini daha etkin kılmak adına Ankara’nın Cumhurbaş-
kanlığı Hükûmet Sistemi’nin temel parametrelerini merkeze alarak bir küresel 
siyaset yaklaşımı belirlemesi gerekmektedir. 

Yeni dış politika vizyonunun belirlenme sürecinde ise Türkiye’nin mevcut ka-
pasitesinin iyi analiz edilmesi ve temel ilkelerin tutarlı şekilde tespit edilmesi 
bir zorunluluktur. Türkiye’nin uluslararası ilişkilere yeni bir soluk getirme çabası 
olarak tezahür etmesi gereken bu süreç, geçmişteki hataların tekrar edilmedi-
ği, rasyonel bir zemine dayanan bir şekilde inşa edilmelidir. Değişen küresel 
dinamiklerin muhatabı olarak Türkiye’nin de süreçten doğrudan etkilendiği göz 
önünde bulundurulduğunda karar alıcılar nezdinde sonraki yıllara ülkeyi daha 
güçlü taşıyacak bir anlayışın hâkim kılınması olmazsa olmazdır. Bu da ancak 
geçmişin iyi analiz edildiği, geleceğin ise rasyonel bir zaviyeden bakılarak kalıcı 
ve yapısal adımların atılmasıyla mümkün olabilecektir.

Kapasitenin tespiti esnasında hayati öneme sahip konulardan biri de politika 
yapım sürecinde ilgili ülkenin devlet ve toplum yapısını doğru bir şekilde analiz 
etmekten geçmektedir. Bunun gerçekleşmemesi hâlinde alınan kararların ve uy-
gulan stratejinin gerçeklikten uzak olması ve konjonktürel değişimler karşısında 
ciddi zarar görme ihtimali oldukça yüksektir. Örneğin; Arap Ayaklanmaları sonrası 
süreçte halk devrimlerinin terse dönmesiyle Türkiye’nin yüzleştiği dış politikada 
daralmaya dair başlıca sorun, bu ülkelerdeki devlet ve toplum ilişkisinin doğru 
şekilde analiz edilememesinden kaynaklanmaktadır. Otoriter rejimlerde uzun yıl-
lar boyunca tüm sistemin genel itibarıyla belirli elitler aracılığıyla idare edilmesi, 
demokratikleşme süreçlerinde aksaklıklara yol açmakta ve süreci sürdürülemez 
kılmaktadır. Onlarca yıl boyunca tüm devlet mekanizmasının otoriter sistem tara-
fından kontrol edildiği ve rejime sadık insanların sistemde görev aldığı bir yapı, 
halk devrimi sonrası lider değişse dahi sistemin değişmesini engellemektedir. 
Eski rejimin yanlılarının güçlü şekilde gösterdiği direnç bir süre sonra demokra-
tikleşmeyi kimi zaman yavaşlatmakta kimi zamansa sona erdirmektedir. Bu ba-
kımdan Türkiye’nin bu tür gelişmelerde süreci yakından takip etmesi, belirli bir 
gruba angaje görünümü çizmekten ziyade orta ve uzun vadede o ülkede ne tür 
değişimlerin meydana gelebileceği ya da nasıl bir sistemin ortaya çıkabileceğini 
analiz ederek tavır almasını gerektirmektedir. Aksi takdirde ani ve duygusal ge-
rekçelerle alınmış kararlar kısa vadede belirli kazanımlar sağlasa dahi sonrasında 
maliyeti oldukça ağır bir sürecin de kapısını aralayacaktır. Bu nedenle uluslararası 
sistemdeki diğer aktörlerle kurulan ilişkilerde öncelikle mevcut kapasite analizi-
nin iyi yapılması sonrasında ise gerçeklikten uzaklaşılmadan rasyonel bir zemin-
de hareket edilmesi yerinde olacaktır. 
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D2. YENİ DIŞ POLİTİKADA  
TEMEL SABİTELER

Türk dış politikasının geleneksel seyri ve son yıllardaki açılım süreçleri dikkate alı-
narak gelecek yıllara dair oluşturulacak dış politika vizyonunda belirleyici sabitele-
rin de gözden geçirilmesi ve yeniden kurgulanması önemi haiz bir meseledir. Politi-
ka yapım sürecinde karar alıcıların konjonktürel gelişmelere göre kimi zaman tavır 
ya da strateji değişikliğine gitmesi olağan bir durumdur. Lakin dış politikanın ana 
sütunu mahiyetindeki sabiteler, anlık gelişmelerin etkisine maruz kalmayacak ve 
hızlı değişimler geçirmeyecek şekilde belirlenmesi gereken unsurlardır. Türkiye’nin 
geleceğe yönelik dış politika vizyonu kapsamında özellikle dış politikanın boyutları-
na, araçlarına ve yöntemine dair parametrelerin tespit edilmesi, yeni süreçte daha 
etkin ve aktif politika yapım sürecinde önemli rol oynayacaktır. 

Çok boyutlu-çok aktörlü dış politika. Daha öncede ifade edildiği üzere Türk dış politikası on yıllar boyunca 
Batı ekseninin dışına çıkabilme iradesini gösterememiş ve bu durum Türkiye’nin uluslararası ilişkilerine ciddi 
ölçüde zarar vermiştir. Dış politika, özgünlük ve özerklik sorununa yol açan tek eksenli dış politika anlayı-
şından zaman zaman çeşitli açılımlarla vazgeçilmek suretiyle ya ülke siyasetinin değişen dinamikleri ya da 
uluslararası gelişmeler nedeniyle bu çabalar akamete uğramıştır. 1960’lı yılların ortasından itibaren başlayan 
Müslüman dünyaya yönelik açılım, Soğuk Savaş sonrası Türki Cumhuriyetlere dair izlenen strateji ya da 54. 
Hükûmet döneminin yeni bir dış politika felsefesi oluşturmaya dönük girişimi, Türk siyasal hayatındaki dış 
politikaya dair alternatif arayış dönemleri olarak kaydedilebilir. Bununla birlikte 2000’lere kadar bu açılımla-
rın sürdürülememesi ve klasik diplomatik ilişkilerin ötesine büyük oranda geçilememesi, Türkiye’nin ulusla-
rarası ilişkilerde hak ettiği konumu elde edememesine yol açmıştır. 2000’li yılların başından itibaren izlenen 
dış politika stratejisi hem boyut hem de aktör bağlamında Türkiye’yi ayrı bir platforma taşımıştır. Bu süreçte 
Batılı çıkarları görece dikkate almakla beraber dış politika yapım süreci yeni bir açılım felsefesi üzerine bina 
edilmiş ve ülkenin uluslararası ilişkilerde konumunu güçlendirecek farklı araçlar dış politikanın olmazsa ol-
mazları hâline gelmiştir. Dünya siyasetinde köklü değişimlerin olduğu ve çok boyutlu bir uluslararası ilişkile-
rin varlığını günden güne artırdığı bir ortamda Türkiye’nin de tek ya da az boyutlu bir dış politika yaklaşımı 
gerçekleştirmesi beklenemez bir durumdur. AK Parti dönemiyle büyük oranda olgunlaşan çok boyutlu-çok 
aktörlü dış politika felsefesinin devam ettirilmesi ve gelecek on yıla dair ana sabite mahiyetindeki bu yakla-
şımın çerçevesinde stratejilerin geliştirilmesi güçlü bir dış politika için yerinde olacaktır.

Değer merkezli dış politika. Ahlaki normlardan soyutlanmış bir uluslararası ilişkiler yaklaşımının adil bir 
düzen tesis etmesi mümkün olamaz. Sistemin doğasının anarşik olduğu yönündeki ön kabulün devletler 
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arası ilişkileri baskın şekilde yönlendirdiğini dikkate aldığımızda ahlaki normları 
önceleyen değer merkezli bir uluslararası ilişkiler yaklaşımının dünya siyasetinde 
ciddi bir ayrıcalık kazandıracağı muhakkaktır. Bunun yanı sıra değer merkezli bir 
siyaset anlayışı, Türkiye’nin uzun yıllardır arayışı içinde bulunduğu özgün bir dış 
politika felsefesinin inşasına da ciddi katkı sağlayacaktır. Küresel siyasette son 
yıllarda yaşanan gelişmelere Türkiye’nin verdiği tepkilerde ahlaki değerleri öne 
çıkaran tutumu yeni dış politikanın sabitelerinden birinin de mutlak surette değer 
merkezli dış politika felsefesi olmasını zorunlu kılmaktadır. Hem söylem hem de 
eylem düzeyinde kimi aksaklıklara rağmen ahlaki normları baz alan dış politika 
yapımı ve uygulamasında Türkiye’nin oldukça başarılı bir performans sergilediği 
tüm dünyaca müşahede edilmektedir. Bu yönüyle dış politikaya dair yeni vizyon 
oluşturma sürecinde son yıllarda sergilenen tavırdan asla taviz verilmeksizin de-
ğerler eksenli uluslararası ilişkileri yorumlama ve siyaset üretme çabası devam 
ettirilmelidir. Özellikle tüm dünya genelinde popülist ve milliyetçi siyasetin yükse-
lişe geçtiği günümüzde, Türkiye’nin bizzat izlediği siyasetle yapacağı katkı, tüm 
dünyaya farklı bir uluslararası ilişkilerin imkânına dair de önemli kapılar açacaktır.

Yumuşak güç-sert güç dengesi. Klasik diplomatik ilişkilerin küresel siyasette 
güçlü bir ülke olabilmek için yeterli olamayacağı düşünüldüğünde yumuşak güç 
araçlarının bir devlet tarafından benimsenmesi ve etkin biçimde kullanılması ol-
dukça önemlidir. AK Parti hükûmetleri boyunca Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde 
öne çıkmasında yumuşak güç araçlarını aktif ve etkin şekilde kullanabilmesinin 
rolü büyüktür. Müslüman dünyaya, Afrika ve Güney Amerika’ya dair açılımların 
yumuşak güç aygıtları ile desteklendiği ve böylece Ankara’nın geniş bir manevra 
alanı oluşturduğu bir hakikattir. Bununla birlikte Türkiye gibi süreçleri ve dinamik-
leri derinden etkileyen gelişmelerin sıklıkla yaşandığı bir coğrafyada bulunan bir 
ülke için sadece yumuşak güç merkezli bir dış politika anlayışı da düşünülemez. 
Özellikle millî güvenliğe dair tehditlerin hızla çoğalabildiği gelişmelerin varlığı 
göz önünde bulundurulduğunda yeri geldiğinde sert güç kullanımı eksenli bir dış 
politika felsefesi de yeni sürecin önemli başlıklarından biridir. Nitekim Türkiye’nin 
2011 yılından itibaren Suriye’ye yönelik politikası, askerî güce başvurmaksızın 
bir çözüm süreci stratejisi üzerine bina edilmişti. Lakin uluslararası toplumun 
gereken desteği vermemesi ve bölgeye dair stratejileri nedeniyle Türkiye daha 
büyük krizlerle yüzleşmek zorunda kalmıştır. 2016’daki Fırat Kalkanı Operasyonu 
ile sahada ilk defa askerî olarak da yer alan Ankara, böylece süreçte elini daha da 
güçlendirmiş ve Zeytin Dalı Operasyonu ile de kendi sınırlarına dair güvenlik endi-
şesi ortadan kalkana kadar terörle kararlı bir şekilde mücadele edeceğini ortaya 
koymuştur. Suriye topraklarındaki otorite boşluğundan mütevellit tezahür eden 
terör gruplarına karşı Ankara’nın sert güç siyaseti sadece Türkiye’nin değil aynı 
zamanda Suriyelilerin ve bölgenin geleceği ve istikrarı için de önemli bir hamle 
niteliğindeydi. “Ahlaki realizm” olarak kavramsallaştırılan bu yöntem,1 Türkiye’nin 

1  Türkiye’nin Suriye’ye dair askerî müdahalesinin ahlaki normlar eksenli olması nedeniyle sadece 
realist perspektiften açıklanmasının yeterli olamayacağını ileri süren Fuat Keyman, Ankara’nın bu 
müdahalesini “ahlaki realizm” kavramı ekseninde açıklamaktadır. Keyman’ın kavramsallaştırma-
sına dair şu makalesine bakılabilir: Keyman, 2017.
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yeni uluslararası ilişkiler pratiklerine dair de önemli bir alan açmıştır. Bu bağlamda 
yeni dış politika vizyonunun yumuşak güç unsurlarını göz ardı etmeksizin ama 
yeri geldiğinde de sert güce başvurmaktan imtina etmeyecek bir denge üzerine 
kurgulanması, derin ve güçlü dış politika stratejisi için oldukça önemli olacaktır. 

İnsani ve kalkınmacı diplomasi. Türkiye’nin küresel siyasette son yıllarda başarılı 
olduğu alanların başında insani diplomasi ve kalkınma yardımları gelmektedir. 
Ülke, gayrisafi millî hasılaları dikkate alındığında dünya genelinde en fazla 
yardım yapan ülke olması, dış politika stratejisinin önemli bir uzantısıdır. Bu 
kapsamda Ankara’nın önümüzdeki yılların dış politika gündemini oluştururken 
insani diplomasiyi ve kalkınma yardımlarını her daim merkeze alması ve bu sa-
bite üzerinden politika süreçlerini kurgulaması yerinde olacaktır. Özellikle stra-
tejik bölgelerde, stratejik kalkınma desteklerinin verilmesi sadece Türkiye’nin 
ülke çıkarları ya da o ülkenin kendini gerçekleştirmesine dair imkânın ötesine 
geçerek uluslararası güçlerin dahi siyasetini doğrudan etkileyecek bir duruma 
sahip olabilecektir. Bundan ötürü AK Parti dönemiyle yerleşik hâle gelen insani 
diplomasi araçlarının mutlak surette yeni dış politika vizyonunun bir sabitesi 
hâline dönüşmesi gerekmektedir. 

Savunma sanayisi ve teknolojide bağımlılığın azaltılması. Türkiye’nin NATO 
üyeliğinin ardından Batı ekseninde sıkışıp kalmasının en önde gelen faktörle-
rinden biri de Türkiye’nin ordunun ihtiyaçlarını karşılayacağı silah ve araçlarını 
temini hususudur. Özellikle Batı dünyasından alınan savaş uçakları, silahlar ya 
da farklı teçhizat, Ankara’nın uluslararası ilişkilerde bağımsız karar almasında 
bir engel teşkil etmiştir. 1974’teki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası yaşanan geliş-
meler ve uygulanan ambargo tam da askerî bağımlılığa karşın Ankara’nın aldığı 
bağımsız bir kararın sonuçlarını göstermektedir. Bu nedenle Türkiye gibi ulus-
lararası ilişkilerin başat aktörlerinden olmak isteyen bir ülkenin mutlak surette 
savunma sanayisini güçlendirmesi ve bağımsızlaştırması gerekmektedir. Son 
yıllarda yerli ve millî savunma sanayi hamlesinin ekonomik ve siyasi kazanım-
larının olduğu yadsınamaz bir durumdur. Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda daha 
güçlü, tutarlı, özgün ve bağımsız bir dış politika stratejisi oluşturmasında askerî 
alandaki bağımlılığının azaltılması önemli bir rol oynayacaktır. Bu nedenle An-
kara’nın daha güçlü bir dış politika anlayışının oluşmasında askerî alandaki ba-
ğımsızlığı, dış politikanın sabitesi olarak belirlemesi ve yerli savunma sanayinin 
güçlendirilmesi politikasından geri adım atmaması gerekmektedir.

Toplam beş başlık altında toplanan dış politikaya dair sabite önerileri, gele-
cek vizyonundaki ana sütunlara işaret etmektedir. Daha öncede ifade edildiği 
gibi dış politikada gelişmeler karşısında tavır ve uygulamaya dair değişimlerin 
olması sıradan bir durumdur. Bununla birlikte bu parametreler, değişime ko-
laylıkla maruz kalmayacak ve alınacak kararların arka planında ana stratejinin 
belirlenmesine yol gösterecek hususlardır. Bu bağlamda önümüzdeki on yıllık 
süreçte bu sabitelerin hem dış politikanın ilkelerini hem de uygulama alanına 
dair vizyonunu şekillendirmesi düşünülmektedir.
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D3. YENİ DIŞ POLİTİKA  
VİZYONUNUN TEMEL İLKELERİ 

Türk dış politikasının yeni vizyon arayışında, siyasal sistemdeki dönüşümler ve 
uluslararası ilişkilerin belirleyici faktörleri dikkate alınarak politika yapım süre-
cinin sabitelerini gözden geçirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. 2030’ların Türkiyesi-
nin uluslararası alandaki etkinliğini artırabilmesinde politika yapımının hareket 
noktası kabul edilebilecek sabitelerin de yeni sürecin evrildiği boyut ve siyasal 
gerçeklikle uyumlu olması gerekmektedir. Geleneksel Türk dış politikasının tasnif-
lerinin ve temel yaklaşımlarının önüne geçilerek oluşturulan yeni sabiteler, An-
kara’nın küresel siyaset vizyonuna önemli bir derinlik ve açılım kazandıracaktır.

Türkiye’de dış politika çalışmaları uzun yıllar boyunca “statükoculuk” ve “Batıcılık” tasnifi üzerinden iler-
lemiştir.1 Belirli konularda mevcut durumu bozmamayı ve uluslararası ilişkilerde Batılı çıkarları merkeze 
alan bu yaklaşım, Türkiye’nin küresel siyasete yaklaşımının anlaşılmasında önemli bir perspektif sun-
maktadır. Bununla birlikte Soğuk Savaş dönemi konseptinin dışına çıkarak farklı açılımlar gerçekleştiren 
bir ülkenin mevcut dış politika alışkınlıklarını ters yüz ettiği de aşikârdır. Özellikle AK Parti hükûmetlerinin 
dış politika programlarının yerkürenin farklı coğrafyalarını da kapsar niteliği sadece Batı merkezli bir 
dış politika anlayışının Türkiye’de büyük oranda sona erdiğinin en önemli göstergesidir. Davutoğlu’nun 
“merkez ülke” kavramı üzerinden Türkiye’yi uluslararası ilişkilerde yeniden konumlandırma çabası aynı 
zamanda Batı ve Doğu arasındaki köprü ülke algısının da değiştirilerek Türkiye’yi ana aktör hâline dönüş-
türmesi anlamına gelmekteydi. “Proaktif politika” ve “ritmik diplomasi” yöntemsel yaklaşımlarının yanı 
sıra hem Osmanlı hinterlandı içindeki ülkelere hem de Afrika, Güney Amerika ya da Güney Doğu Asya 
gibi yeni bölgelere yönelik açılımlar, Ankara’nın üstlendiği “oyun kurucu” rolün başlıca göstergeleriydi.

2000 sonrası dış politikanın ana ilkeleri arasında yer alan özgürlük-güvenlik denklemini merkeze alan, 
farklı coğrafyalara açılımı önemseyen ve uluslararası ilişkilerde aktif bir performans sergilenmesini sağ-
layan parametrelerin önümüzdeki on yıllık süreçte ülkeye önemli kazanımlar sağlamaya devam edeceği 
aşikârdır. Bunun yanı sıra uluslararası hukuka ve taraf olunan kararlara dair uygunluk, dış politikanın 
başlıca ilkeleri arasında yer almaktadır. Bunlara ek olarak Türkiye’nin gelecekte daha güçlü bir dış poli-
tika felsefesi ve pratiği ortaya koymasına katkı sağlayacağı için dış politikanın ana ilkeleri hâline getiril-
mesi gerektiği düşünülen başlıklar şu şekildedir: 

Söylem-eylem uyumu. 2002’den bu yana izlenen dış politika felsefesiyle önemli kazanımlar elde edil-
miş olsa da son yıllarda gerek bölgesel gerekse küresel alanda yaşanan kimi gelişmeler, Türkiye’nin 
manevra alanını kısıtlamış ve bu durum ister istemez belirli krizlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

1  Bu tasnife dair detaylı bir tartışma, Baskın Oran’ın metninde görülebilir: Oran, 2008. 



GELECEĞİN TÜRKİYESİNDE DIŞ POLİTİKA

143

Siyasal, ekonomik ve diplomatik gerçekliğin son yıllardaki dış politika söylemiy-
le uyumlu bir görünüm çizmemesi, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde karşılaş-
tığı krizlerin başlıca sebepleri arasındadır. Bu nedenle Türkiye’nin uluslararası 
sistemde kendini yeniden konumlandırma çabasının söylem-eylem karşıtlığının 
yol açtığı çatışmanın ötesine geçerek siyasi, ekonomik ve dışişlerinin kurumsal 
kapasitesinin ve etkinliğinin artırıldığı diplomatik bir gerçeklik çerçevesinde be-
lirlenmesi gerekmektedir.

Söylem-eylem uyuşmazlığına dair Suriye krizi, Türkiye’nin birçok imtihan verdi-
ği en önde gelen konudur. Krizin başladığı ilk aylardan itibaren defaten “kırmızı 
çizgi” vurgusu yapılmakla birlikte siyasal ve ekonomik gerçeklikler kalıcı adım-
lar atılmasını engellemiş ve krizin günden güne derinleştiği ortamda Türkiye 
çoğu kez küresel güçlerin manipülasyonuna maruz kalmıştır. Benzer şekilde 
AB ile üyelik sürecine dair müzakerelerin istenilen düzeyde gitmemesi nede-
niyle Ankara birçok kez AB’ye muhtaç olunmadığı ya da AB üyelik sürecinden 
vazgeçilebileceği yönünde çeşitli mesajlar vermiş olsa da muhtemel maliyetin 
fazlalığı Ankara’nın daha öte adımlar atmasına mâni olmuştur. Bu çerçevede 
Türkiye’nin dış politikaya dair söylemlerinde boşa düşmemek adına mutlak su-
rette fiiliyata geçirebileceği kapasitesi ile uyumlu stratejileri belirlemek zorun-
da olduğunu ifade etmek yerinde olacaktır.

Sembolik atıflardan uzak dış politika. Türkiye’nin önünü açacak diplomatik 
gerçeklik kurgulanırken dış politika tercihlerinin sembolik kavramsallaştırmalar 
üzerinden ifade edilmesinden ziyade daha rasyonel ve konjonktürel duruma 
uygun bir anlayışa dayanması oldukça elzemdir. Örneğin; Cumhuriyet dönemi 
dış politikasında iki ifade biçimi oldukça sembolik bir anlam kazanmış ve siya-
sal gerçekliğin ötesine geçerek dış politikanın tüm süreçleri, zamanı bir nevi 
durdurarak atfedilen o anlam kümesi üzerinden değerlendirilmiştir. Bunlardan 
ilki, kuruluş dönemi dış politikasının ana felsefesi denebilecek “Yurtta Sulh 
Cihanda Sulh” yaklaşımı diğeri ise AK Parti dönemi dış politikasında en çok 
üzerine tartışılan “Komşularla Sıfır Sorun” yaklaşımıdır. Her iki ifade de kendi 
dönemleri merkeze alındığında anlamlı ve toplumsal, siyasal ve ekonomik ger-
çeklikle uyumlu yaklaşımlardır. Nasıl ki Cumhuriyet’in ana dış politika felsefesi 
her daim sulh eksenli olmalıdır diyerek askerî müdahale seçeneği yeri geldiğin-
de göz ardı edilemezse benzer şekilde komşu devletlerle sorunsuz bir politika 
anlayışı, değişmez bir kural şeklinde kabul edilemez. Dış politikada dinamik ve 
gelişmelere göre karar alma yetisinin kuvvetli olması, bir ülkenin olumsuz geliş-
melerden mümkün mertebe az etkilenmesini sağlayacaktır. Arap Ayaklanmaları 
sonrası süreçte Türkiye’nin tercihleri nedeniyle ciddi gerilim, kriz ve sorunlar-
la yüzleşmiş olmasının ‘komşularla sıfır sorundan sıfır komşuya’ şeklinde bir 
yalnızlaşma eleştirisi üzerinden tartışılması oldukça sembolik ve ideolojik kal-
maktadır. Bunun tam tersi olarak “değerli yalnızlık”2 bağlamında bir savunma 

2  Dönemin Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı İbrahim Kalın, Türkiye’nin Orta Doğu’da yalnız kaldığı 
eleştirilerine karşılık ahlaki normlara referansla bu durumu şu şekilde kavramsallaştırmıştır: “‘Tür-
kiye Orta Doğu’da yalnız kaldı’ iddiası doğru değil ama eğer bu bir eleştiri ise o zaman söylemek 
gerekir. Bu, değerli bir yalnızlıktır” (hurriyet.com.tr, 21 Ağustos 2013).
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gerçekleştirmek ise süreçle yeteri kadar yüzleşmeye engel olmakta ve farklı 
karar alma mekanizmasının devreye girmesine müsaade etmemektedir. Hâl-
buki dış politika belirleme süreci tek bir faktör üzerinden şekillenmemektedir. 
Bu nedenle politika yapım sürecinin sembolik atıflardan etkilenmeksizin tüm 
faktörleri hesaba katarak işlemesi vazgeçilemez bir zorunluluktur. 

Siyasal ve ekonomik kapasiteyle uyumlu dış politika söylemi. Türkiye’nin 
son yıllarda yüzleştiği sorunların başında, dış politikadaki söylemle kapasite 
arasındaki tutarsızlık gelmektedir. Devlet yöneticilerinin söylem düzeyindeki 
büyük güç vurgusunun siyasal ve ekonomik kapasiteyle örtüşmemesi, 
uluslararası siyasette Ankara’nın elini zorlaştıran temel meselelerden biridir. 
Türkiye son yıllardaki atılım ve açılımlarıyla gerçekleştirdiği büyüme sayesinde 
dünya üzerindeki birçok gücü geride bırakmış olsa da hâlâ aynı anda küresel 
güçlerin tamamıyla rekabet edecek bir konumda değildir. Dış politika yapıcı-
larının ya da yöneticilerinin ABD, Rusya ve Çin gibi uluslararası sistemin ana 
aktörlerine karşı takındıkları tutum edilgen olmamakla beraber gerçeklik dışı 
bir seviyede de olmamalıdır. Bu noktada Türkiye, küresel bir süper gücün güdü-
münde bir ülke görünümü çizmeyeceği gibi küresel güçlere meydan okuyan ve 
onları dize getiren bir ülke söyleminden de imtina etmelidir. Özellikle iç siyaset 
dengeleri nedeniyle kimi zaman hamasi söylemin tonunun artırılması, dış po-
litikada olumsuz algılara sebebiyet vermekte ve bu durum Ankara’nın hareket 
alanını kısıtlamaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir. Bu yönüyle yeni 
dış politika vizyonunun Türkiye’nin uluslararası sistemdeki konumunu rasyonel 
gerçekliğe dayanan bir zeminde ve kapasite analizinin iyi yapıldığı bir zaviye-
den şekillendirmesi hayati önem taşımaktadır.

İlişkilerde dengeli politika. Türkiye’nin mevcut koşulları ve kapasitesi dikkate 
alındığında dış politikanın belirlenmesinde denge politikasının yeniden yerleşik 
hâle gelmesi önemli bir kazanım sağlayacaktır. Her ne kadar denge siyaseti Os-
manlı’dan günümüze Türk dış politikasının önemli bir başlığı olsa da son yıllarda 
Türkiye’nin diğer devletlerle ya da taraflarla kurduğu ilişkilerde bir kesime daha 
çok meyilli bir görünüm çizdiği müşahede edilmektedir. Ankara’nın hassasiyet 
gösterdiği kriz alanlarından birisi konumundaki Keşmir’de Pakistan’ın argü-
manlarının benimsenmesi ve Hindistan’a mesafe konması ya da Venezuela’da 
yaşanan başkanlık krizinde Türkiye’nin sürecin sonuçlarını yeteri kadar analiz 
etmeksizin hızlı bir kararla Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dan yana tavır alma-
sı yukarıda belirtilen duruma örneklik teşkil etmektedir. Bunun yanı sıra küresel 
güçlerle yaşanan krizlerin bir ülkeye maliyetinin çok daha yüksek olduğu dik-
kate alındığında, güçler arasında denge siyaseti stratejisinin ne kadar önemli 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu strateji vasıtasıyla Türkiye’nin ABD, Rusya ya da 
Çin gibi ülkelerle maliyetli krizler yaşama olasılığı da büyük ölçüde azalacaktır. 
Özellikle bu ülkelerle kurulan ilişkilerin düzgün bir biçimde gerekçelendirile-
rek topluma anlatılması, izlenen stratejinin meşruiyetini artıracak ve böylece 
toplumda dış politika karar alım sürecini etkileyebilecek hamasi söylem ya da 
davranışların öne çıkmasını engelleyecektir. Aynı zamanda denge siyasetinin 
kurumsallaşması, Ankara’nın uluslararası arenada pazarlık gücünü artıracak ve 
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aldığı kararlar neticesinde daha az bedel ödeyen ve taviz veren taraf olmasını 
sağlayacaktır. Küresel güçlerle yürütülecek bu siyasetin yanı sıra diğer devlet-
lerle kurulan ilişkilerde de hesaplamaların en ince ayrıntısıyla yapılması süreci 
kolaylaştıracak ve Türkiye’nin elini kuvvetlendirecektir. Ayrıca özellikle İslam 
dünyası ile kurulan ilişkilerde de Ankara’nın yönlendirici bir üslupla muhatapla-
rını ikincil statüye düşüren ya da önemsizleştiren bir tavırdan uzak durması ve 
oradaki devlet ve toplum yapısını doğru zaviyeden okuması daha sağlıklı ka-
rarların alınmasına katkı sağlayacaktır. Şüphesiz bu durum dış politikada hata 
yapma ihtimalini en aza indirecek ve o ülkelerde Türkiye karşıtı grupların da 
etkisizleşmesini sağlayacaktır. 
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D4. YENİ DIŞ POLİTİKA  
VİZYONUNA DAİR ÖNERİLER

Türkiye’nin önümüzdeki on yıllık süreçte uluslararası ilişkilere dair güçlü bir ira-
de ortaya koyabilmesinde ve kararlı stratejilerle daha güçlü bir ülke konumuna 
gelebilmesinde dış politika vizyonunun güncellenmesi, en temel önceliği oluş-
turmaktadır. 2000’lerden bu yana küresel siyasette etkisini hissettiren ama hâlâ 
konumlanma arayışındaki Türkiye için tüm taraflarla iş birliğine açık, rasyonel 
ve siyasal gerçeklikle uyumlu bir siyaset anlayışıyla uluslararası ilişkilerde bir 
konumlanma gerçekleştirilmelidir. Dış politika söylemlerinin eylem kapasitesiyle 
uyumu ve AK Parti dönemindeki genişlemeci dış politika yaklaşımının derinleşme 
evresine geçmesi, Ankara’nın yeni küresel siyaset vizyonunda olumlu tesir bıra-
kacağı şeklinde değerlendirilmektedir.

Derinleşme eksenli dış politika. Küresel siyasetin güç dengeleri bağlamında değişen dinamikleri de 
dikkate alındığında Türkiye’nin yeni dış politika vizyonunun öncelikle derinleşme üzerine bina edilmesi 
gerekmektedir. 2002’den bu yana yürütülen açılım faaliyetleriyle Türkiye büyük bir genişleme strateji-
sini hayata geçirmiş ve 2002 yılında 163 olan faal temsilcilik sayısı 2018 sonu itibarıyla 239 rakamına 
ulaşmıştır. Bu genişleme stratejisiyle Türkiye, yurt dışındaki temsilcilikleri bakımından dünyada ilk beş 
ülke arasına girmiş bulunmaktadır. Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki temsilciliklere ek olarak YEE, TMV, 
THY, AA ve TRT ofislerini de dikkate aldığımızda Türkiye’nin yerkürenin neredeyse tamamını kuşatan bir 
ağa sahip olduğu görülmektedir. Bu genişleme şüphesiz Ankara’nın uluslararası ilişkilerde faal ve etkin 
olmasında önemli bir dayanak oluşturmaktadır. Bununla birlikte temsilciliklerin açılması aynı zamanda 
o bölgelerde ciddi derinleşmeleri beraberinde getirmediği müddetçe bu sayı fazlalığı bir süre sonra 
yönetilmesi daha güç bir hâle dönüşebilecektir.

Derinleşme stratejisinin hayata geçirilebilmesi için temsilciliklerin bulunduğu her ülkenin siyasi, top-
lumsal, ekonomik, dinî, tarihî ve kültürel değerlerini iyi etüt eden, o ülkenin ana kırılmalarına ve dönüm 
noktalarına vâkıf ve potansiyel gelişmeleri iyi değerlendirip ona göre politika belirlenmesini sağlayacak 
bir mekanizmanın acilen devreye konulması gerekmektedir. Bunun yolu öncelikle dış temsilciliklerde 
görev yapanların gerekli donanıma sahip olmasından ve temsilciliklerde bu misyonu yürütebilecek ye-
terli personel sayısının bulunmasından geçmektedir. Yerelin dinamiklerine vâkıf olunmadığı takdirde 
doğru stratejilerin üretilmesinin mümkün olamayacağı açıktır. Bu nedenle temsilciliklerin ulaştığı sayı 
bakımından artık büyük bir genişleme atılımı yapılamayacağından bütün enerjinin derinleşmeye hasre-
dilmesi lazım gelmektedir. 
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Kurumlar arası uyum. Kamu diplomasisi faaliyetleri her ne kadar AK Parti dö-
nemiyle başlamamış olsa da 2002 sonrasında yeni bir boyut kazanmıştır. Türki-
ye’nin onlarca yıl klasik diplomasi araçlarıyla sürdürdüğü ilişkilere kıyasla kamu 
diplomasisi araçlarıyla desteklediği açılım stratejisiyle daha tanınır ve aktif bir 
ülke seviyesine ulaştığı muhakkaktır. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti’ni yurt 
dışında temsil eden her bir kurumun da tecrübe ve bilgisinin derinleşme süre-
cinde önemli rol oynayacağı göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle dış politikadaki 
derinleşme stratejinin en önemli ayağı şüphesiz kurumlar ve bunlar arasındaki 
uyum olacaktır. Büyükelçilikler ve diğer kurum ofislerinin yaşayacağı gerilimler 
ya da birbirlerinden rol kapma yarışına girmeleri, Türkiye’nin o coğrafyadaki 
konumuna zarar vermekten başka bir anlama gelmeyecektir. Bu denli bir ge-
nişlemeye sahip ülkenin kurumları arasındaki uyumun istenilen düzeyde olma-
ması, sağlıklı bir derinleşme stratejisini engelleyeceğinden dış politika yapım 
süreçlerinde de ciddi aksaklıklar oluşacaktır. Türkiye’nin daha aktif ve işlevsel 
bir dış politika yaklaşımı benimsemesinde derinlikli ve uyumlu bir anlayışın hâ-
kim kılınması yeni sürecin olmazsa olmazlarındandır.

Uluslararası sistemde doğru ve rasyonel konumlanma. Türkiye’nin gelecek 
yıllar içinde uluslararası sistemde kendini nasıl konumlandırması gerektiği 
önemli bir vizyon meselesidir. Bugüne kadar farklı platformlarda Türkiye’nin 
“merkez ülke”, “köprü ülke”, “orta büyüklükte güç” gibi tasnifler üzerinden ta-
nımlandığı ve bu çerçevede uluslararası ilişkilerde bir aktör olarak konumlan-
dığı görülmektedir. Türkiye’nin son yıllardaki dış politika pratiklerinde en çok 
göze çarpan hususların başında tek başına bir sorunu çözmeye dair gerekli 
iradeyi ortaya koyamaması ama aynı zamanda da farklı güçlerinde Türkiye’yi 
sürecin dışında bırakamaması gelmektedir. Özellikle Suriye krizi, Türkiye’nin 
zikredilen husustaki konumuna dair güzel bir örneklik teşkil etmektedir. Bu 
bağlamda önümüzdeki dönemde Ankara’nın dış politika tercihleri, uluslara-
rası sistemde gelişmekte olan ve kolay vazgeçilemeyen bir ülke tanımlaması 
üzerinden şekillenmelidir. Böyle bir konumlanma hem Türkiye’nin aşırı mis-
yon yüklenmesine mâni olarak yükünü azaltacak hem de rasyonel zeminde 
vazgeçilemeyecek bir aktör olması hasebiyle diğer güçlerle kurduğu ilişkilerde 
manevra alanını genişletecektir. Aynı zamanda doğru bir konumlanma, dış po-
litika tercihlerindeki hızlı değişimlerin önüne de set çekecek ve gelecek yıllara 
sorunlu bir miras kalma riskini en aza indirecektir. Sağlıklı verilerden müteşek-
kil, iyi etüt edilmiş, risk analizleri yapılmış ve en kötü senaryoya hazır strateji-
leri belirlemek, Türkiye’nin kendini konumlandırmasında ciddi kolaylıklar sağ-
layacaktır. Merkezdeki birimlerle saha arasında doğru bir temasın kurulması 
ve sahadan yol gösterici bilgi akışının temini elbette ki karar alma süreçlerini 
olumlu yönde etkileyecektir. Bu durum ise tutarsızlıkların azaldığı ve hamasi 
söylemden ziyade rasyonel gerçekliğin öne çıkarıldığı bir dış politika felsefesiy-
le Türkiye’nin uluslararası sistemdeki konumunu ciddi şekilde güçlendirecektir. 

Ara bulucu devlet misyonu. Türkiye’nin önümüzdeki süreçte uluslararası 
ilişkilerde elini kuvvetlendirecek hususların başında, kendine dünya üzerindeki 
krizlerin çözümünde yükleyeceği ara buluculuk misyonu gelecektir. Günümüz 
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şartları dikkate alındığında Doğu-Batı ya da Kuzey-Güney bağlamındaki üçüncü 
taraf devletler arasında en az bagajı bulunan ülkelerin başında Türkiye gelmek-
tedir. 2010 yılında Brezilya ile birlikte İran Nükleer Krizi’ne dair yürütülen ara 
buluculuk çabası, Türkiye’nin uluslararası alanda çatışma çözümü ve ara bulu-
culuk konusunda ne kadar büyük katkı sağlayabileceğini tüm taraflara göster-
mişti. Benzer şekilde Balkanlar’da ya da İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde 
Filipinler’de yürütülen ara buluculuk faaliyetleri, Türkiye’nin bu alanda ne ka-
dar mahir olabileceğini gözler önüne sermiştir.1 Bu alanda önemli bir ülke olan 
Türkiye’nin artık kökleşen uluslararası sorunlara getireceği çözüm önerileri ve 
gerek devlet gerekse sivil toplum kanallarıyla yürüteceği ara buluculuk faali-
yetleri hem istikrarlı bir uluslararası ilişkilerin sağlanmasını hem de Türkiye’nin 
küresel siyasetteki nüfuzunun artmasına imkân sağlayacaktır. Neredeyse dün-
yadaki her devlet ya da toplumla koşulsuz görüşebilme potansiyelini barındır-
ması, Türkiye’nin ara buluculuk anlamında uluslararası sistemin yegâne aktörü 
olmasına kapı aralayabilecektir. Bu misyon üzerinden elde edilecek kazanımlar 
mutlak olmakla beraber bunun dış politikanın bir vizyonu hâline getirilme süre-
cinde doğru hamlelerin yapılmasının önemi unutulmaması gereken bir husus-
tur. Örneğin; Türkiye, Keşmir sorununda ara bulucu misyon üstlenebilme po-
tansiyeline ziyadesiyle vâkıf olmakla beraber sadece Pakistan’ın argümanlarını 
benimseyerek izleyeceği strateji bu ayrıcalığı kaybetmesine yol açacaktır. Bu 
nedenle taraflar arasında makul ve adil bir yaklaşım esaslı kurulacak ara bulu-
culuk stratejisiyle Türkiye, önümüzdeki on yıllarda uluslararası ilişkilerdeki kriz 
ve çatışma çözümü arayışlarının vazgeçilmezi hâline gelebilecektir.

Tüm taraflarla iş birliğine açık dış politika. Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda 
uluslararası sistemde etkili bir aktör olmasında takip edeceği stratejinin yönü; 
sistemin tüm taraflarına açık, sorunlu alanlardan ziyade iş birliği noktalarını öne 
çıkaran ve yapıcı bir tavırla dizayn edilmesi yerinde olacaktır. Ankara’nın küre-
sel siyasette otonom bir aktör hâline gelme isteği mevcut durum itibarıyla do-
ğal bir sonuç olsa da bu otonomi arayışının rasyonel gerçeklikten uzaklaşıldığı 
an büyük krizlere yol açma riskini de göz ardı etmemek gerekir. Bu bağlamda 
Batıcılık, Avrasyacılık, Orta Doğu ya da İslam dünyasına hamilik gibi yaklaşım-
lardan ziyade Türkiye’nin önünü açacak bir iş birliği stratejisinden müteşekkil 
dış politika anlayışını hayata geçirmek gerekmektedir. Türkiye’nin S-400 fü-
zelerinin alım sürecinde izlediği strateji aslında tüm taraflara açık ve iş birliği 
eksenli yeni vizyonun oluşmasına önayak olacak niteliktedir. Bir yandan ABD’yi 
tüm ilişkileri koparacak şekilde dışarıda bırakmaktan imtina eden Ankara öte 
yandan kendi güvenlik endişelerini öne sürerek Rusya ile yaptığı anlaşmayı 
meşru bir zeminde tutmayı başarmıştır. Küresel siyasetin iki büyük aktörü ile 
kurduğu ve rasyonel zeminde yürütülen bir siyaset anlayışının dış politikadaki 
karar alma süreçlerinin tamamında görülmesi, özgün ve sağlam bir stratejinin 
oluşumuna kapı aralayacaktır.

1  Türkiye ve İHH’nın süreçteki rolü üzerine şu haber metinleri görülebilir: AA, 17 Kasım 2014; yeni-
safak.com, 17 Ocak 2019.
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Güçlü bir dış politika için güçlü bir ekonomi. Küresel siyasette etkin bir dış 
politika hayata geçirebilmek için güçlü bir ekonomiye sahip olmak en önemli 
şartlardan biridir. Bir ülkenin istikrarsız ya da kırılgan bir ekonomik yapıyla 
aktif bir dış politika sürdürebilmesi çok mümkün gözükmemektedir. Özellikle 
günümüzde ekonomik yatırımlar ya da yardımlar gibi araçlar üzerinden 
devletlerin nüfuz alanı oluşturduğunu dikkate aldığımızda, Türkiye’nin güçlü 
bir ekonomi vizyonu olmaksızın oyun kurucu uluslararası bir aktör konumuna 
gelmesi beklenemez. Dünya siyasetindeki köklü değişimler, ekonomiyi önemli 
bir diplomasi alanı hâline getirmiştir. Nitekim Türkiye’nin 2002 sonrası süreçteki 
açılım stratejisinin en önemli dayanağının ekonomik iş birlikleri, yatırımlar, an-
laşmalar gibi gelişmeler üzerine bina edildiğini dikkate aldığımızda uluslararası 
ilişkilere dair yeni vizyonun mutlak surette sağlam bir ekonomik yapıya dayan-
ması gerekmektedir.

3 Temmuz 2013’te Mısır ordusunun Abdülfettah Sisi öncülüğünde gerçekleştir-
diği darbe sonrası Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) verdi-
ği mali destek bu konuda önemli bir örneklik teşkil etmektedir. Her ne kadar 
darbeyle meşru hükûmet devrilmiş olsa da her iki ülkenin Sisi yönetimine 8 
milyar dolarlık desteği, Sisi’nin kısa sürede muhalifleri bastırıp gücünü pekiştir-
mesinde büyük rol oynamıştır (Reuters, 9 Temmuz 2013). Benzer şekilde Suudi 
Arabistan ve BAE’nin Abdülfettah Burhan’ın Sudan’da gerçekleştirdiği darbe 
sonrası yaptıkları 3 milyar dolarlık yardım, Sisi’de olduğu gibi Burhan’ın da 
Sudan’da iktidarını tesiste kolaylık sağlamıştır (Reuters, 21 Nisan 2019). Suudi 
Arabistan ve BAE’nin son yıllarda Türkiye’ye karşı tutumlarında mali destek-
lerini de kullanarak üçüncü ülkeleri maniple etmelerinde ve Türkiye’ye karşı 
tavır almaya zorlamalarında artık günümüzde güçlü ekonominin hem sistemin 
önemli bir aktörü olmada hem de diğer ülkeleri etkisi altına almada ne kadar 
önemli olduğunu ispatlamaktadır. 

Türkiye ekonomisindeki kırılganlıklar, özgün ve otonom bir dış politika yapımına 
engel teşkil etmektedir. ABD ile yaşanan Rahip Brunson kriziyle birlikte döviz 
kurundaki ani yükselme, ABD’ye karşı karar alma ve uygulama iradesini olum-
suz etkilemiş ve Türkiye, Brunson’ı serbest bırakmak zorunda kalmıştır. Sadece 
bu olay dahi Türkiye’nin küresel sistemdeki yerini yeniden konumlandırması ve 
derinlikli bir dış politika vizyonunu hayata geçirmesi için manipülasyonlardan 
etkilenmeyecek ve bir pazarlık aracı olarak kullanılmayacak bir ekonomik yapı 
tesis etmesini zorunlu kılmaktadır. Aksi takdirde söylem ve eylem uyuşmazlığı 
ortaya çıkacağından çeşitli tavizlerin verilmesi zorunlu bir hâl alacak bu da ister 
istemez Türkiye’nin dış politika yapım sürecini olumsuz etkileyecektir. Bu ne-
denle dış politikada karar alıcıların ekonomik gerçekliği göz ardı ederek gelişti-
recekleri stratejiler büyük oranda sorunlar doğuracağından güçlü bir ekonomik 
yapının tesisinin sağlam bir dış politika yapımının olmazsa olmazı olduğu dikka-
te alınarak gelecek vizyonunun şekillendirilmesi gerekmektedir. 

Uyumlu ve tutarlı iç politika-dış politika ilişkisi. Türkiye’nin önümüzdeki on 
yıllık süreçte uluslararası alandaki etkinliğini artırmasında iç siyaset-dış siya-
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set dengesini sağlıklı bir zeminde bina etmesi yadsınamaz bir zorunluluktur. 
Özellikle seçim süreçlerinde seçmeni konsolide edebilmek için dış politikaya 
dair verilen bazı mesajlar, uluslararası alanda karşılığını farklı şekillerde 
bulabilecektir. Bu nedenle küresel siyasetteki dinamiklerin yereldekinden farklı 
olduğunu unutmadan hareket etmek ve gerçekleştirilebilecek adımlar üzerin-
den söylem üretmek daha yerinde olacaktır. Son yıllarda inşa edilen söylemin, 
beklentileri aşırı derecede yükseltmesi bu durumun bir süre sonra krizlere kapı 
aralamasına yol açacaktır. Özellikle küresel aktörlerle kurulan ilişkilerdeki has-
sas dengelerin göz önünde bulundurulması ve iç siyaseti maniple aracı ola-
rak mümkün mertebe kullanılmaması, hem içerideki karar alıcıların elini daha 
kuvvetlendirecek hem de dışarıda Türkiye’ye karşı oluşacak olumsuz yargıları 
büyük oranda azaltacaktır. 

AB ile ilişkilerin sürdürülebilir zeminde tutulması. AB ile üyelik süreci, Türki-
ye’nin uluslararası alandaki en uzun soluklu hikâyelerinin başında gelmektedir. 
Uzun yıllardır muğlaklıkların hâkim olduğu karşılıklı ilişkilere rağmen Türkiye’nin 
AB müzakere sürecinde büyük kazanımlar elde ettiği göz ardı edilmemelidir. 
AK Parti iktidarının siyaseti sivilleştirme ve daha istikrarlı bir hâle getirme sü-
recinde AB üyeliğine dair uyum yasalarını kabul etmesinin katkısı büyüktür. 
Ankara’nın Türk siyasetini demokratikleştirme misyonunu sağlıklı bir zeminde 
inşa etmesinde AB’nin yol gösterici tutumu özellikle iktidarın ilk yıllarındaki re-
formlara direnç gösteren müesses nizamın bertaraf edilmesinde önemli bir rolü 
vardır. Bu nedenle AB ile ilişkilerin sadece üyelik sürecinin yavaş işletilmesi 
bağlamında değerlendirilmemesi yerinde olacaktır. Türkiye’nin siyasi, ekono-
mik, kültürel ve toplumsal ilişkileri bağlamında iç içe olduğu yerlerin başında 
AB ülkeleri gelmektedir. Zaman zaman taraflar arasında belirli düzeyde gerilim-
ler, krizler ya da anlaşmazlıklar olsa da Türkiye ve AB ülkelerinin karşılıklı olarak 
bağımlılık ilişkisine sahip olduğu söylenebilir. Bu bakımdan AB’nin iç siyasete 
dönük olumlu ya da olumsuz imajların sunulmasına kapı aralayan bir araç ol-
manın ötesinde Türkiye’nin gelecek yıllardaki dış politika süreçlerinde her daim 
önemli bir faktör olacağı dikkate alınarak stratejilerin belirlenmesi gerekmekte-
dir. AB’nin kendi iç bünyesinde ciddi tartışmaların yaşandığı ve Brexit süreciyle 
birlikte Birlik yapısının yeni bir aşamaya evrileceği bir ortamda, Ankara için AB 
üyeliği şüphesiz olmazsa olmaz bir durum değildir. Bununla birlikte AB ülke-
lerinin Türkiye’nin uluslararası sistemdeki hareket alanını artırıcı bir konumda 
olduğu da muhakkaktır. Tam da bu nedenle Ankara’nın gelecek yıllara dair dış 
politika vizyonunda AB ile ilişkilerin sürdürülebilir bir zeminde yürütülmesine 
gayret gösterilmelidir.

Türk dünyasına daha gerçekçi bir yaklaşım. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının 
ardından bağımsızlığına kavuşan Türki Cumhuriyetlerle kurulan ilişkiler genel 
itibarıyla umulan düzeyde olamamıştır. Özellikle Özal döneminde Ankara’nın 
yeni kurulan devletlere bir rol model olarak kendini göstermesi ve ilişkilerin 
büyük ölçüde ekonomik temellere dayanması, Türkiye’nin uluslararası ilişki-
lerinde bu devletleri yanına güçlü bir destekçi olarak çekememesine neden 
olmuştur. Aynı zamanda Türkiye’de değişen siyasal söylemlerin ve demokratik 
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yönetim geleneğinin Türki Cumhuriyetlerde yeterli düzeyde karşılık bulmaması 
da ikili ya da çoklu ilişkilerde derinleşmenin önüne geçmiştir. Bununla birlik-
te tarihsel ve kültürel bağların boyutu dikkate alındığında Ankara’nın özellikle 
Türk dünyası ile geliştireceği ilişkilerin önümüzdeki yıllarda ciddi kazanımlar 
sağlayacağı da düşünülmektedir. Bu bağlamda ilişkileri artırmak amacıyla 
kurulan Türk Keneşi’ne büyük ağırlık verilmesi yerinde bir hamle olacaktır. 
D8- Örgütü’nün siyasi nedenlerden ötürü akim kalmasının ardından kaçırılan 
siyasi ve ekonomik fırsatlar düşünüldüğünde benzer bir tecrübenin bir daha 
yaşanmaması için Türk dünyası ile ilişkilerin artırılmasında Türk Keneşi’nin 
en üst düzeyde ilgi görmesi ve bunun üzerinden strateji geliştirilmesi önemli 
olacaktır. Bu stratejinin belirlenme ve uygulanma sürecinde ise Ankara’nın 
Türki Cumhuriyetlerle daha kalıcı ortak zeminler inşa etmesi, bölge ve devletleri 
yönlendirici baskın karakterden ziyade bu devletlerle iş birliğine açık ve eşit bir 
görünüm çizmesi sürecinde derinleşmesinde katkı sağlayacak bir faktör olarak 
görülmektedir.

Uluslararası sistemde alternatif oluşumlarla daha yakın temas. Dünya siya-
setinde yükselen güçlerin sayısındaki artış, uluslararası alanda yeni ve alterna-
tif yapılanmaları da beraberinde getirmiştir. Batı merkezli oluşumlardan ziyade 
küresel sistemin yeni aktörlerinin başını çektiği BRICS, ASEAN gibi örgütler, 
uluslararası ilişkilerde belirleyici rol üstlenmeye başlamışlardır. Ayrıca küre-
sel siyasette değişen dengelerle birlikte büyük güçlerin kurumsal ve bağlayıcı 
yapılardan ziyade resmî olmayan ve istişari mahiyetteki oluşumlara da büyük 
ehemmiyet verdikleri görülmektedir. DAVOS ya da G20- toplantıları uluslararası 
ilişkilere dair ciddi konuların tartışıldığı ama resmî bir kurum olmaması nedeniyle 
taraflar nezdinde bağlayıcı olmadığı için özellikle devlet başkanlarının yakından 
takip ettiği bir nitelik kazanmıştır. Alternatif yapıların günden güne çoğaldığı 
mevcut durumda, Türkiye’nin de küresel siyasetin yükselen bir gücü olarak bu 
yapılarla irtibatını aktif şekilde kurması ve farklı oluşumlara öncülük etmesi ye-
rinde bir adım olacaktır. Türkiye’nin Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avust-
ralya ile bir araya gelerek oluşturduğu ve MIKTA olarak bilinen platform alter-
natif yapılanmalar hususunda önemli bir inisiyatiftir. Orta Asya, Güney Doğu 
Asya, Arap dünyası, Güney Amerika ve Sahra Altı Afrika ile yüksek düzeyde 
yakın temas kurma potansiyeline sahip Türkiye’nin buradaki yükselen güçlerle 
yeni oluşumlar meydana getirmesi hem kendi etkisinin artması hem de küresel 
güçlerin bu bölgede inşa ettiği statükonun değişmesinde dönüm noktası oluş-
turabilir. Bu minvalde Ankara’nın kendi bölgelerinde etkin ülkelerle yeni kanal-
lar oluşturması, Türkiye’nin gelecek vizyonu için bir zorunluluktur. Bu minvalde 
Ankara’nın hem mevcut alternatif yapılarla maksimum iş birliği ilkesiyle hareket 
etmesi hem de farklı coğrafyalardaki gelişen ülkelerin yer alacağı yeni plat-
formlar meydana getirmesi önümüzdeki on yıllık süreçte Türkiye’nin iktisadi ve 
siyasi alanda güçlenmesine ciddi katkılar sağlayacaktır. Bununla birlikte alter-
natif yapılarla gerçekleştirilen temaslarda Batılı güç ve oluşumları dışlayan bir 
söylemden imtina edilmesi ve Ankara’nın etkisini artırıcı bir anlayışla hareket 
edilmesi yerinde olacaktır. 
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D5. YENİ DIŞ POLİTİKA  
YAKLAŞIMINDA KURUMLAR

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’yle Türk siyasal hayatında büyük bir dönüm 
noktası gerçekleşti. Bu nedenle önceki sistemin kurumlarının daha farklı bir kur-
guyla inşa edildiği göz önüne alındığında yeni sistemin kazanımları da dikkate 
alınarak dış politikayla ilgili tüm kurumların yeniden kurgulanması ve bu kurum-
ların Türkiye’nin uluslararası alandaki konumunun güçlenmesine dair katkılarının 
artırılması önemi haiz bir durumdur. Özellikle dış politika yapım sürecinde rolü 
bulunan kurumların sayısının arttığı ve yeni bir vizyon dâhilinde bu kurumların 
faaliyet alanlarının ve teşkilat yapılarının belirlenmeden aktif dış politika aracına 
dönüşmelerinde engeller oluşacağı düşünülmektedir. Tam da bu noktada önce-
likle rasyonel gerekçeler çerçevesinde belirlenmiş sabitelerden oluşan bir devlet 
stratejisinin hayata geçirilmesi ve kurumların da bu stratejiye bağlı olarak faali-
yetlerini gerçekleştirmesi yerinde olacaktır. 

Dışişleri bürokrasisinin yanı sıra Millî Savunma Bakanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı, TİKA, YTB, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı gibi kurumların yanı 
sıra bu alanda uzman belirli sayıda akademisyenin yer aldığı bir ekip tarafından belirli dönemlerde gün-
cellenmek kaydıyla Türkiye’nin küresel siyaset stratejisinin oluşturulması bir zorunluluktur. Cumhuriyet 
tarihinde hükûmet tercihlerinin devlet bürokrasisi tarafından onaylanmaması ya da engellenmesi nede-
niyle Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde önemli imtiyazları kaçırdığı göz ardı edilmemelidir. İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nın kuruluş sürecinde ya da D-8 Örgütü’nün oluşumunda laik devlet refleksiyle verilen tepkiler, 
küresel siyasette bazı fırsatların kaçmasına sebebiyet vermiştir. Her ne kadar Kıbrıs Meselesi, Ege Deni-
zi’nin statüsü ya da Ermeni uyuşmazlığı gibi devletin tüm kurumlarının mutabakat sağladığı konular olsa 
da bunun dış politikanın tüm alanlarına şamil bir hâle getirilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin bir ülkede 
okul açıp açmayacağı ya da bir ülkeye ne kadar burs vereceği ve yahut ne tür bir desteğin sağlanacağı, 
bir kurumun yönetim kurulu kararının ve üst onayın ötesine geçerek büyük strateji ekseninde yapılmalı-
dır. Böylece hükûmetlerin değişmesi, dış politika sabitelerinin kolaylıkla değişmemesine ve Türkiye’nin 
uluslararası sistemdeki konumunun iç dinamiklerdeki değişkenlerden bağımsız gelişmesi mümkün 
olacaktır. Kurumlar arasında güncel meselelerde ya da tekil örneklerde anlaşmazlıklar olabilir. ABD 
örneğine bakıldığında da zaman zaman Savunma Bakanlığı bürokrasisi ile Dışişleri bürokrasisi arasında 
görüş ayrılıklarının olduğu görülmektedir. Lakin bu kurumların küresel siyasette Amerikan çıkarlarının 
tersine davranış gösterdikleri de görülmemektedir. Bu eksende cumhurbaşkanının öncülüğünde etkin 
bir devlet stratejisinin oluşturulması, dış politika yapım sürecinin daha sağlıklı ve işlevsel olmasını 
sağlayacaktır.
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Cumhurbaşkanlığı bünyesinde koordinasyon. Siyasal sistemdeki temel deği-
şimle birlikte tüm süreçlerde olduğu gibi dış politikada da ana karar alıcı cum-
hurbaşkanıdır. Bu doğrultuda Türkiye’nin uluslararası alanda temsilini yürüten 
kurumlarının (TİKA, YTB, Yunus Emre) bağlı oldukları bakanlıklar bünyesinden 
alınarak cumhurbaşkanı yardımcılığına bağlanması ve tüm koordinasyon sü-
recinin cumhurbaşkanınca sağlanması yerinde bir adım olacaktır. Böylece 
dış politika yapım sürecinde aktör konumundaki kurumların farklı bakanlık 
bürokrasisiyle uğraşmamaları ve doğrudan cumhurbaşkanlığı çatısı altında 
dışişleri ile daha aktif ve uyumlu bir ilişki kurulmasının yolu açılacaktır. Özellikle 
sahada büyükelçiliklerle ve kurum ofis temsilcilerinin kurumsal asabiyet ya da 
rekabetten uzak durmalarının önüne de bu yolla geçilmiş olacaktır. Kurumların 
cumhurbaşkanlığı çatısında koordine edilmesi aynı zamanda belirlenen devlet 
stratejisinin de daha etkin, hızlı ve işlevsel şekilde uygulanmasına da vesile 
olacaktır. 

Dış politikaya dair ilgili kurumların koordinasyonu, cumhurbaşkanlığı bünyesi-
ne devredilirken doğabilecek belirli risklerin de göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir. Cumhurbaşkanının bireysel tercihlerine indirgenmiş bir dış po-
litika yapım süreci şüphesiz farklı bir ismin cumhurbaşkanlığına geldiğinde radi-
kal değişimlerin gerçekleşmesine de yol açabilecektir. Türkiye’nin yeni süreçte 
ileriki on yıllara daha güçlü bir perspektifle girmesini sağlayacak temel husus-
ların başında bireyden ziyade kurumsal tavrın ve sürekliliğin öne çıktığı bir anla-
yışın hâkim olması gerektiği düşünülmektedir. Statükocu olmayan ama kişilerin 
değişmesi hâlinde de dış politikanın yönünü tamamen değiştirmeyecek bir dış 
politika yaklaşımında koordinasyonu yürütmekle beraber cumhurbaşkanının 
da ilgili dış politika aktörleri tarafından sınırlandırılmasının yeni döneme dair 
önemli kazanımlar sağlayacağı öngörülmektedir.

Yeni sistemin gereklilikleri ve Türkiye’nin küresel siyaset vizyonu kapsamında 
dış politika yapım sürecinde katkı sağlayan ve yurt dışında temsilcilikleri olan 
kurumların kiminin kurumsal olarak kimininse yeni bir vizyon dâhilinde yapı-
landırılması hayati öneme sahiptir. Gerek parlamenter sistem mantığı gerekse 
2002 sonrası şartların doğurduğu dış politika felsefesine uygun tasarlanmış 
kurumların yeni sistemde çeşitli sorunlarla karşılaşması muhakkaktır. Bu kap-
samda kurumların görev alanlarının ve vizyonlarının önümüzdeki on senenin 
plan ve ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde yeniden gözden geçirilmesi, yeni 
dış politika yaklaşımının olmazsa olmazlarındandır. YTB, TİKA, Maarif ve Yunus 
Emre’deki çeşitli reformlarla Türkiye’nin yurt dışındaki elinin kuvvetlenmesi 
daha mümkün olacaktır. 

Diaspora çalışmalarına yoğunlaşan bir YTB. YTB’nin temel önceliği, Türk di-
asporası ile tarihsel ve kültürel bağların bulunduğu topluluklarla ilişkileri geliş-
tirmek iken bugün bakıldığında kurumun en çok efor sarf ettiği konu, Türkiye 
Bursları operasyonunun yürütülmesidir. Dünya üzerinde 150’den fazla ülkeden 
öğrenciye burs veren bir kurumun ciddi iş yüküne maruz kaldığı muhakkaktır. 
Bu durum ister istemez kurumun önceliklerini ve temel çalışma alanına dair 
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faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Diaspora çalışmalarının ve tarihsel/
kültürel bağlara sahip topluluklarla ilişkilerin artırılmasına yönelik kurumun elini 
rahatlatmak adına burslar YTB’den tamamen ayrılmalı ve YTB, Türkiye’nin yurt 
dışındaki vatandaşlarına odaklanmalıdır. Günümüzde diaspora gücünün önem-
li bir dış politika aracı olduğu dikkate alındığında özellikle AB ülkelerinin etki 
altına alınmasında diaspora önemli bir rol üstlenmektedir. Bu minvalde YTB’nin 
asli misyonu kapsamında yeni bir kurumsal yapı ve vizyonla dizayn edilmesi, 
Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinde önemli avantajlar elde etmesine zemin 
hazırlayacaktır. Ayrıca bu kurumun kazandıracağı tecrübeyle birlikte Türkiye’nin 
diaspora alanında yetkin önemli bir insan kaynağı havuzu da oluşacaktır. 

Türkiye Bursları Başkanlığı’nın kurulması. Günümüzde büyük güçlerin uzun 
yıllardır eğitim bursu verdikleri ve bu öğrencilerin takibi üzerinden o ülkelerde 
nüfuz alanı oluşturmaya çalıştıkları bilindik bir vakıadır. Türkiye’nin son yıllarda 
burs faaliyetleri üzerinden önemli bir marka hâline geldiği gözden kaçmamak-
tadır. Bununla birlikte burs verilen öğrencilerin sonradan takibi ve onların Türki-
ye ile dirsek temaslarının daimî kılınması, burs politikasını amacına ulaştıracak-
tır. Bu doğrultuda doğrudan cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak Türkiye 
Bursları Başkanlığı aracılığıyla kurum bütün enerjisini, bursluluk süreçlerine ve 
burs verilen öğrencilerin mezuniyet sonrası takibine harcayacaktır. Üniversitesi 
eğitiminin yanı sıra araştırma ve uzmanlık alanlarına dair de bursların koordi-
nasyonunun yine bu kurum tarafından yapılması, Türkiye’ye yurt dışından gelen 
tüm bursiyerlerin takibinin de kolaylaşmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu kurumun 
burs planlamaları sayesinde ilgili devletin hangi alanlarda eğitimli uzmanlara 
ihtiyacının olduğu da tespit edileceğinden Türkiye, o ülkenin geleceğine dair 
önemli bir yatırım yaparken aynı zamanda dış politika yapım sürecine katkı sağ-
layacak doğru ve işlevsel veriler de elde edilmiş olacaktır.

TİKA’da bölgesel ofislerin kurulması. TİKA bugün Türkiye’nin yurt dışında en 
çok proje gerçekleştiren kurumu şeklinde nitelendirilebilecek düzeydedir. Tİ-
KA’nın faaliyetlerinin daha etkin, merkezî ve ekonomik hâle dönüştürülmesinde 
ülke ofislerinden ziyade bölgesel ofislerin kurulması yerinde olacaktır. Birbirine 
çok yakın ülkelerde dahi farklı ofislerin bulunması hem finansal hem de yöne-
timsel maliyeti artırmaktadır. Bunun yerine birkaç ülkeyi kapsayacak merkezî 
ofislerin kurulmasıyla TİKA’nın proje süreçlerini daha rahat yürütmesi sağlanmış 
olacaktır.1 Ayrıca TİKA’da gerçekleşecek bu yeniden yapılanmayla birlikte proje-
lere dair de bazı adımların atılması gerekmektedir. Türkiye’nin önemli yumuşak 
güç unsuru TİKA’nın bir ülkede tamamladığı proje sonrası takibi noktasında so-
runlar yaşadığı düşünülmektedir. Bu kapsamda sadece proje tamamlayan bir 
kurumdan ziyade aynı zamanda projelerin sonraki süreçlerinin takibini yapması 
ve o alanı boş bırakmaması, Türkiye’nin sahadaki etkinliğini daha çok artıracak 
ve böylece yüksek maliyetli projeler sadece sembolik olmakla kalmayıp bir dış 
politika üretim aracına dönüşecektir.

1  TİKA’daki dönüşüm önerisine dair detaylı bir çalışma için Özkan’ın şu makalesine bakılabilir: 
Özkan, 2017.
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Türk Dili öğretiminin ötesine geçen bir Yunus Emre Enstitüsü. Türkiye’nin son 
yıllarda adını duyuran, Türk Dili ve kültürünün yayılmasında önemli rol oynayan 
Yunus Emre Enstitüsü’nün, önümüzdeki on yıllık süreçte etkili bir dış politika 
üretimine yeni bir vizyonla aktif katılım sağlaması gerekmektedir. Bu doğrultu-
da Enstitü’nün sadece bulunduğu ülkeye Türk Dilini ve toplumunu tanıtan bir 
kurum olmasının ötesine geçerek o bölgenin birikimini de merkeze aktaracak 
şekilde yeniden kurgulanması yerinde olacaktır. Türkiye’nin yakın coğrafyasın-
da Türkçe öğretimi üzerinden mevcut yapısını devam ettirebilse de özellikle 
uzak coğrafyalara açılımda Türkçenin tek başına yeterli olması mümkün gözük-
memektedir. Bu nedenle Yunus Emre’nin aynı zamanda bir dış politika aracı ol-
duğu dikkate alınarak hem kurumsal yapısında hem de vizyonunda reformların 
yapılması elzemdir.

Daha entegre bir Maarif Vakfı. Maarif Vakfı, Türkiye’nin en genç ama ulus-
lararası alanda en hızlı büyüyen kurumu olarak kabul edilebilir düzeydedir. 
Maarif’in eğitim alanında yaptığı faaliyetler şüphesiz Türkiye’nin uluslararası 
ilişkilerine ilerleyen yıllarda önemli katkılar sağlayacaktır. Bu doğrultuda Ma-
arif’in etkinliğini artırması için bazı reformlar gerçekleştirmesi gerekmektedir. 
Öncelikle Maarif ile hem içeride hem de dışarıdaki genel algı, FETÖ okullarını 
devralan kurum şeklindedir. Maarif’in bunun çok ötesinde bir eğitim kurumu ol-
duğu başta devlet adamları ve medya kuruluşları tarafından iyi oluşturulmuş bir 
iletişim stratejisiyle hem içeriye hem de dışarıya iyi şekilde anlatılmalıdır. Maa-
rif’in okul açma stratejisiyle ilgili yeni bir vizyon çerçevesinde hareket edilmesi 
de yerinde olacaktır. Bu kapsamda stratejik ülkelerde bizzat okul açarak eğitim 
vermesi, diğer ülkelerde ise geçici süreyle okullara destek sağlayıp sonrasında 
sadece Türkçe öğretmenlerini göndermesi, finansal ve idari etkin yönetim bakı-
mında daha uygun olacaktır. Ayrıca Maarif’in özellikle yakın coğrafyasında aynı 
marka altında kuracağı üniversiteler, o ülkenin eğitimli yeni neslinin Maarif’in 
perspektifi üzerinden yetişmesine kapı aralayacak ve bu durum Türkiye’nin 
ileriki yıllarında daha büyük kazanımlar elde etmesine vesile olacaktır. Beyrut 
Amerikan Üniversitesi ya da Kahire Amerikan Üniversitesi gibi üniversitelerin 
kendi ülkelerindeki konum ve rolleri dikkate alındığında Maarif’in de benzer bir 
projeyi hayata geçirebilmesi, Türkiye’nin gelecekteki uluslararası ilişkiler stra-
tejisi için bir dönüm noktası niteliği taşıyacaktır.
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D6. DIŞ POLİTİKA VİZYONUNDA  
DIŞ PAYDAŞLARIN ROLÜ

Diplomasinin sadece diplomatlar eliyle yapılmadığı günümüz uluslararası ilişki-
lerinde dış politikaya dair karar alma süreçlerinin de sadece ilgili bürokratların 
ve siyasilerin yönelim ve tercihleriyle belirlenmesi ciddi riskler barındırmaktadır. 
Özellikle ABD, Rusya, Çin gibi güçlü devletlerin üniversiteler, sivil toplum örgüt-
lenmeleri, iş dünyası ve düşünce kuruluşları (think-tank) gibi yapılarla iş birliği 
içinde oldukları ve buralardan gelen bilgi ve talepleri dikkate alarak dış politika 
stratejisi geliştirdikleri görülmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin küresel siyasetin 
daha güçlü bir aktörü olmasında dış paydaşlarla yapılacak iş birliklerinin ve koor-
dinasyonun rolü büyük olacaktır. 

Dış politikaya nitelikli katkı sağlayan üniversite. Dış politika yapımında doğru kararların alınmasında 
önemli faktörlerin başında, doğru bilgiyle hareket edilmesi ve nitelikli insan kaynağı ile sürecin yönetil-
mesi gelmektedir. Hem insan yetiştirme hem de bilgi üretiminde en büyük sorumluluğun üniversitelerde 
olduğu dikkate alındığında, üniversitelerin nitelikli dış politika yapımına dair hayati öneme sahip olduğu 
göz ardı edilemez bir durumdur. Bu minvalde üniversitelerin Türkiye’nin uluslararası alandaki vizyonunu 
geliştirecek insan kaynağını yetiştiren kurumlara dönüşmesi bir zorunluluktur. Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) tarafından ilkeleri belirlenecek yapısal reformlarla birlikte üniversitelerin Türkiye’nin küresel si-
yasetteki etkinliğini artırma misyonuna doğrudan katkı sağlaması gerekmektedir. Özellikle üniversiteler 
bünyesinde kurulacak disiplinler arası araştırma merkezleri vasıtasıyla üretilecek bilginin, dış politika 
yapım sürecinde ciddi rol oynayabileceği göz ardı edilmemelidir. Bir ülkeye dair strateji belirleme süre-
cinde sağlıktan teknolojiye, tarımdan eğitime, kültürden tarihe, siyasetten ekonomiye kadar hayatın tüm 
boyutlarını kapsayan alanlardan istifade edilmektedir. Bu nedenle üniversitelerin özellikle de dünyanın 
farklı coğrafyalarına dair üretecekleri nitelikli bilginin politikaların daha sağlam zeminde inşa edilmesine 
büyük katkısı olacaktır. Tüm bunların gerçekleştirilmesi için bakanlık da veri paylaşımı konusunda araş-
tırmacılarla iş birliğine daha açık olmalıdır.

Üniversitelerde Türkiye’nin küresel siyaset vizyonuna uygun müfredat. Dış politikanın yapımından ziya-
de yürütülmesini sağlayan Dışişleri Bakanlığı’nın ihtiyaçlarına uygun insan kaynağı yetiştiren üniversite 
formatı, gelecek dış politika vizyonunda önemli yere sahiptir. Özellikle bakanlık ve YÖK ya da belirli 
üniversiteler arasında yapılacak protokollerle Dışişleri’nde çalışabilecek personelin daha donanımlı ol-
masını sağlayacak bir müfredat, ilgili programlarda uygulamaya konmalıdır. Siyaset Bilimi, Uluslararası 
İlişkiler ya da Kamu Yönetimi gibi bakanlık personelinin çoğunlukla mezun olduğu alanlarda, bakanlı-
ğın ihtiyacına binaen bir program yapılması, öğrencilerin Dışişleri’ne daha hazırlıklı gitmesinin yolunu 
açacaktır. Ayrıca bu bölümlerin müfredatlarına Arapça, Farsça, Rusça, Çince, İspanyolca, Urduca gibi 
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farklı dillerin eğitiminin konulması ve İngilizce haricinde bu dillerin öğrenimi-
nin teşvik edilmesi, daha nitelikli bir Dışişleri personelinin de yetişmesine kapı 
aralayacaktır. Ayrıca dünya üzerinde diplomasi araçlarının çoğalmış olması 
nedeniyle YÖK bünyesinde alınacak radikal bir kararla tüm lisans eğitimlerine 
medeniyetler tarihi/siyasi tarih ya da uluslararası ilişkiler/küresel siyaset gibi 
derslerin konması, yeni insan kaynağının farklı alanlardan ama küresel siya-
setin ve dünya düzenin dinamiklerini anlayarak yetişmesine vesile olacaktır. 
Lisansta bölüm ayrımı olmaksızın okutulan Türk Dili ve İnkılap Tarihi derslerinin 
artık öğrencilerin yeni vizyona hazırlanmasında bir katkısı bulunmamaktadır. 
İnkılap Tarihi derslerinin Türk Siyasal Hayatı şeklinde yeniden revize edilmesi 
ise benzer şekilde üniversite eğitimi almış tün öğrencilerin Cumhuriyet tarihinin 
temel kırılma noktalarını anlamalarını sağlayacaktır. Şüphesiz bu derslerin en 
önemli çıktısı, öğrencilerin ileride alacakları kamu ya da özel sektördeki gö-
revlerde, Türk siyasetinin gerçekliğini bilerek ve dış politikaya daha geniş bir 
perspektifle katkı sağlamalarına aracılık edecektir.

Siyaseti takip eden değil siyasete alternatif sunan düşünce kuruluşları. Dün-
ya üzerinde son yıllarda düşünce kuruluşlarının sayıları ve siyaset üzerindeki 
etkileri gözle görülür biçimde artmış bulunmaktadır. Buradan hareketle düşün-
ce kuruluşlarının ürettiği her bilginin -spekülatif olsa dahi- dış politikada karar 
alıcılara ihtimalleri çoğaltması bakımından büyük faydasının olduğu aşikârdır. 
Nitekim düşünce kuruluşlarının genelde finanse eden yapının öncelikleri bağ-
lamında bilgi ya da strateji üretmesi, siyasilerin ve bürokratların farklı kesimle-
rin yaklaşımlarını öğrenmesinin de yolunu açmakta ve böylece onlara aldıkları 
kararın ne tür yankılar uyandırabileceğine dair ipuçları sunmaktadır. Ülkemizde 
de son yıllarda düşünce kuruluşlarının arttığı yadsınamaz bir gerçektir. Bununla 
birlikte bu yapıların siyasete farklı alternatifler sunan kurumlar olmaktan ziyade 
siyasetin kararlarını meşrulaştırmaya ya da meşruiyetini sorgulamaya çalışan bir 
çaba içinde oldukları da dikkatlerden kaçmamaktadır. Türkiye’nin dış politikada 
yeni bir vizyon belirlemesinde sivil alanda yer almaları ve daha spekülatif dü-
şünebilmeleri nedeniyle düşünce kuruluşlarına büyük görevler düşmektedir. Bu 
bağlamda siyaseti geriden takip eden bir anlayıştan siyasete yol gösterebilecek 
bir aşamaya geçilmesi hayati öneme sahiptir. Yeni süreçte düşünce kuruluşları-
nın ürettikleri her bilginin dış politikada karar alıcılara katkı sağlayacağı bilinciyle 
hareket etmeleri gerek küresel gerek bölgesel gerekse tek bir ülkede yaşanan 
ya da yaşanması muhtemel gelişmeleri farklı yönleriyle analiz ederek karar alı-
cıların istifade edeceği metinler oluşturmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra 
düşünce kuruluşlarının saha ile daha fazla temas kurması, sadece haber site-
lerini takip ederek edinilen malumat üzerinden değil sahadaki gözlemler eliyle 
bilgi üretimini gerçekleştirmeyi temel prensip hâline getirmesi gerekmektedir. 
Nasıl ki bir diplomatın bulunduğu ülke hakkında konuşabilmesi ona ciddi ayrı-
calıklar sağlayacak ve merkeze daha sağlıklı bilgi ve gözlemlerin ulaşmasına 
vesile olacaksa aynı şekilde düşünce kuruluşlarının da farklı dilleri bilen araştır-
macılarla çalışması, yerel dinamikleri daha iyi analiz etmelerine zemin hazırlaya-
caktır. Düşünce kuruluşlarının dış politikada yeni bir vizyon oluşumuna katkıları 
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aynı zamanda küresel siyasetin yeni trendlerini ve yükselen güçlerini/alanlarını 
önceden tespit etmeleri aracılığıyla da olacaktır. Ülke gündeminin kilitlendiği ko-
nularda bilgi üretmek, strateji geliştirmek kadar politika yapıcılara gelecekte ne-
relerle ve nasıl ilişki kurulması gerektiğini gösteren metinlerin de hazırlanması, 
Türkiye’nin gelecek yıllarda sağlam ve derinlikli dış politika üretiminde ciddi rol 
oynayacaktır. Ayrıca dış politika yapıcılarının da tek bir kaynaktan beslenmek-
ten uzak durması, uygulamayacak dahi olsa farklı düşünce kuruluşlarının yaptığı 
analizleri görmesi ve eleştirileri dikkate alması yerinde olacaktır. 

Dış politika gerçekliğiyle uyumlu sivil toplum faaliyetleri. Türkiye’nin uluslara-
rası alandaki tanınırlığının artmasında sivil toplum kuruluşlarının yurt dışındaki 
faaliyetlerinin katkısı büyüktür. Özellikle insani yardım alanındaki faaliyetlerin 
tüm dünyada Türkiye’yi ayrıcalıklı bir yere konumlandırdığı tartışmasız bir haki-
kattir. Sivil toplum kuruluşlarının günden güne yurt dışı faaliyetlerine daha çok 
önem vermesi, Türkiye’nin yumuşak güç bağlamında elini kuvvetlendiren bir 
husus olsa da faaliyet gösteren yapıların, faaliyet yapılan ülkelerin ve faaliyet 
sayısının ciddi şekilde artması beraberinde büyük riskleri de barındırmaktadır. 
Sivil toplum kuruluşlarının hükûmet dışı yapılanmaları olduğu unutulmamakla 
birlikte yurt dışındaki bir faaliyet esnasında kurum veya kişi bazlı yapılacak bir 
hatanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hanesine yazıldığı da muhakkaktır. Si-
vil toplum kuruluşlarının etkin ve dinamik bir dış politika aracı olduğu gözden 
kaçırılmaksızın onların ülkenin ve dış politikanın gerçekliğinden uzak davranış 
ve faaliyetlerinin de uluslararası alanda başka krizlere yol açabileceği unutul-
mamalıdır. Bu nedenle Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda güçlü bir dış politika 
üretiminde, sivil toplum yapılanmalarının büyük bir görev üstleneceği bununla 
beraber bu kuruluşların hamasi ve gerçeklik dışı adımlarla ülkeye ciddi zarar 
verebilecekleri bilinciyle hareket etmeleri ve dış politika pratikleriyle olmasa 
dahi genel felsefesine uygun davranış göstermeleri yerinde olacaktır. Böylece 
hem devlet düzeyinde küresel alanda bir kriz durumu oluşmayacak hem de 
sivil topluma devlet müdahalesi ya da yaptırımı olmayacağı için bu yapıların 
“sivilliğine” de halel gelmemiş olacaktır. 

Türk dış politikasının vazgeçilmezi, iş dünyası. Ankara’nın güçlü dış politika 
vizyonunun olmazsa olmazlarından biri de iş adamlarının alacağı pozisyon ve 
özellikle yurt dışında yapacakları yatırımlardır. Bu nedenle gelecek yıllarda 
uluslararası sistemde etkin ve güçlü bir Türkiye hedefine ulaşılmasında iş dün-
yasının ülkenin küresel vizyonuna uygun hareket etmesi beklenilmektedir. İş 
dünyasının özellikle Türkiye’nin nüfuz alanını genişletmeye çalıştığı bölgelerde 
yatırımlara ağırlık vermesi ve sahadaki aktörlerle kurdukları ilişkiler aracılığıyla 
hem o ülkedeki Türkiye misyonuna hem de merkezdeki karar alıcılara önemli 
bir manevra alanı sağlayacağı muhakkaktır. Ayrıca iş dünyasındaki örgütlenme-
lerin yurt dışı faaliyetlerinde Ankara’nın dış politika yapım sürecine ciddi kaza-
nımlar sağlayacak şekilde planlanması yerinde bir hareket olacaktır.

Yurt dışında daha güçlü lobi faaliyetleri. Günümüz uluslararası ilişkilerinde 
bir ülkenin dış politika karar sürecinde, o ülkedeki lobilerin önemli etkisi ol-
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maktadır. Bu yönüyle ülkeler, karşı taraftaki lobileri aracılığıyla o ülkenin dış 
politika parametrelerini belirlemeye çalışmakta ve politika yapım süreçlerini et-
kileyerek üçüncü ülkelere karşı olumlu ya da olumsuz yönlendirmeye çalışmak-
tadırlar. ABD’deki güçlü Siyonist lobinin Amerikan siyaseti üzerindeki nüfuzu, 
Arap dünyasına özellikle de Filistin meselesine dair yaklaşımda belirleyici rol 
oynamaktadır. Benzer şekilde Ermeni lobisinin “soykırım” iddiası üzerinden Tür-
kiye karşıtı bir blok oluşturmaya çalışması, uluslararası ilişkilerdeki güçlü lobi 
faaliyetlerine örneklik teşkil etmektedir. Buradan hareketle Türkiye’nin yeni dış 
politika vizyonunda lobilere çok daha fazla ağırlık vermesi ve bunları karşı ta-
rafı etkilemede güçlü bir araç olarak kullanması gerekmektedir. Nasıl ki Arap 
lobisi, ABD’de Siyonist İsrail lobisinden zayıf olduğu için Filistin meselesine dair 
gerekli baskıyı yapamıyorsa zayıf bir Türk lobisinin de Türkiye’nin çıkarları doğ-
rultusunda yönlendirici bir misyon gerçekleştirmesi ihtimal dâhilinde değildir. 
Bu yönüyle vatandaşlarımızın yoğunlukta yaşadığı Avrupa ülkeleri başta olmak 
üzere Türkiye’nin temas kurduğu tüm küresel ve yükselen güçlerde etkin lobi-
ler oluşturması ve o ülkenin siyasetine, Türkiye lehine olacak şekilde yönlen-
dirmede bulunması gerekmektedir. Bugüne kadar uluslararası alandaki birçok 
güce nazaran lobi yarışında oldukça gerilerde kalan Türkiye’nin yeni bir vizyon 
dâhilinde meseleyi baştan ele alması gerekmektedir. Lobi faaliyetlerinin güçlü 
ve sağlıklı yapılabilmesinde bir parti ya da iktidara yakın/uzak olmaktan ziyade 
oradaki tarafların devlete/ülkeye aidiyet üzerinden bunu gerçekleştirmesi ge-
rekmektedir. Siyasi bir parti ya da taraf olarak iktidarı eleştiren ya da iktidara oy 
vermeyen birinin de yaşadığı ülkede Türkiye adına lobi faaliyeti yapabilecek biri 
olduğu kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir husustur. Bu yönüyle güçlü 
lobi faaliyetlerini gerçekleştirmeyi başaran ya da diğer bir deyişle nüfuz oluştu-
rabilen lobileri bir araç olarak kullanan Türkiye, önümüzdeki yıllarda daha etkin 
bir uluslararası aktör olabilecek ve küresel siyasette belirleyici kararlar alma 
noktasında ciddi mesafeler kat edebilecektir. 
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D7. YENİ DIŞ POLİTİKA VİZYONUNDA 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Türkiye’nin kısa, orta ve uzun vadede derinlikli bir dış politika vizyonunu hayata 
geçirebilmesinde en önemli sütun şüphesiz Dışişleri Bakanlığı’dır. Bakanlık yapı-
lanmasının ve işleyişinin sağlıklı kurgulanmadığı bir sistemde, etkin, kalıcı ve tu-
tarlı bir politika pratiği gerçekleştirmek mümkün olmayacaktır. Bu nedenle sistem 
değişikliği sonrası oluşan yeni durum da dikkate alınarak Dışişleri’nin kurumsal 
yapısı gözden geçirilmeli ve kapsamlı bir ihtiyaç analizi yapılarak Bakanlığın ge-
lecek yıllara dair ihtiyaç ve talepleri karşılanmak üzere planlanmalıdır. Dışişleri 
Bakanlığı icracı bir kurum olması hasebiyle yüksek siyasetin belirlediği dış poli-
tika parametreleri çerçevesinde stratejileri uygulayan makam pozisyonundadır. 

Merkezden kurumu yöneten güçlü bir bakan. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’yle birlikte dış po-
litikada nihai kararın alınmasında ana eksen bakanlık bürokrasisinden ziyade cumhurbaşkanı ve yakın 
çalışma ekibine geçmiştir. Cumhurbaşkanı, Güvenlik ve Dış Politika Kurulu, ilgili danışmanlar, ilgili devlet 
kurumlarının önerileri ve tavsiyeleri ışığında nihai kararı almakta ve Dışişleri Bakanlığı’ndan gereğinin 
yapılmasını beklemektedir. Bu minvalde dışişleri bakanı ile cumhurbaşkanı arasında diyaloğun eskiye 
nazaran daha çok artması ve daha sıkı bir çalışma trafiğinin oluşması gerekmektedir. Bu durumun do-
ğal neticesi ise dışişleri bakanının uluslararası ziyaret ve toplantı trafiğini mümkün mertebe azaltması 
ve cumhurbaşkanının iştirak ettiği ya da doğrudan talimat verdiği ziyaretleri gerçekleştirmesi ve yahut 
önem derecesi yüksek toplantılara iştirak etmesi gerekmektedir. Her türlü toplantıya katılan ve çok sık 
yurt dışı seyahati yapan bir bakanın, mevcut sistemde icra görevi artan bir kurumu yönetmede çeşitli 
sorunlar yaşayacağı düşünülmektedir. Bunun engellenmesi için daha geniş bir bakan yardımcısı havu-
zuyla sahadan gelen bilgileri cumhurbaşkanı ile merkezde değerlendiren ve alınan kararları uygulayan 
bir bakanlık yapısının tesis edilmesi yerinde olacaktır.

Bölgesel bakan yardımcılıklarının oluşturulması. Yeni hükûmet sistemine geçilmesiyle birlikte Dışiş-
leri Bakanlığı’nın teşkilat yapılanmasında oldukça önemli değişimler meydana gelmiştir. Daha önce-
sinde müsteşar ve yedi müsteşar yardımcısının bakanlık bürokrasisini yönettiği bir yapıdan üç bakan 
yardımcısının bulunduğu bir duruma geçilmiştir. Bir başka deyişle öncesinde müsteşar dâhil sekiz 
kişisinin yaptığı iş ya da üstlendiği sorumluluk bugün sadece üç bakan yardımcısı tarafından yürütül-
mektedir. Dışişleri gibi oldukça büyük bir kurumun tüm bürokrasisinin üç kişi tarafından sağlıklı bir 
şekilde idare edilmesi rasyonel bir durum olarak değerlendirilmemektedir. Bakan yardımcıları üze-
rinde aşırı yükün oluşması, süreçlerin yavaşlamasına ve iş akışında aksaklıkların meydana gelmesine 
yol açacaktır. 
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Bakanın merkezde kalması ve cumhurbaşkanı ile karar alım ve koordinasyon 
sürecinde etkin görev üstlenmesi gereken bu yeni sistemde bakan yardım-
cılarına büyük iş düşmektedir. Bu çerçevede sahadan daha sağlıklı bilgilerin 
gelebilmesi ve yurt dışındaki misyonlarının daha aktif olabilmesi için bakan 
yardımcılarının daha odak çalışmaları elzemdir. Uzmanlaşmayı da beraberinde 
getirecek bölgesel bakan yardımcılıklarının tesisiyle hem merkez ve saha ara-
sında daha sağlam bir bağ kurulmuş olacak hem de bakan yardımcıları kendi 
bölgelerine sürekli seyahatler düzenleyerek ilgili ülkelerle üst düzey temasları-
nı artırmış olacaklardır. Aynı zamanda bölgeyi yakından tanıyan bir bakan yar-
dımcısının olması ve sürekli o bölgeye ziyaretleri, ilgili ülkelerdeki elçiliklerin 
de ataletten sıyrılmasına ve merkezin ihtiyaç duyduğu her konuya dair daha 
nitelikli bilgiler elde edilmesine imkân sağlayacaktır. Bu doğrultuda kurumun 
teşkilat yapısında merkezin iç idaresini sağlayacak birimlerden sorumlu bir ba-
kan yardımcısı da olmak üzere Amerika (Güney ve Kuzey), Avrupa (Batı ve Orta), 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika, Asya (Avusturalya dâhil) ve çok 
taraflı siyasi ilişkiler, uluslararası hukuk, uluslararası güvenlik gibi alanlardan 
sorumlu bir bakan yardımcısı da olmak üzere yedi bakan yardımcılığı makamı 
ihdas edilmesi yerinde olacaktır.

Artan misyon sayısını karşılayacak personel temini. Türkiye bugün itibarıyla 
yurt dışı temsilcilik sayısı bakımında dünyada ilk beş ülke arasında yer almakta-
dır. Lakin Dışişleri’nin personel sayısı misyonuyla kıyaslandığında -elde yeterli 
ve resmî rakam olmamakla beraber- Türkiye’nin sahadaki etkinliğini artıracak 
yeteri kadar personelinin olmadığını düşündürmektedir. Bu bağlamda yeni 
bir dış politika vizyonunun oluşmasında sahada aktif ve etkin rol üstlenilmesi 
gerçeğinden hareketle Bakanlığın personel sayısını ciddi oranda artırması ge-
rekmektedir. Özellikle misyonlarda sınırlı personelle çalışılması, idari rutinler 
nedeniyle personelin alternatif çalışmalar yapmasına engel teşkil etmekte ve 
o ülkedeki belirli konularda uzmanlaşmanın önüne geçmektedir. Güçlü bir dış 
politika söylemi inşa edilse dahi onu hayata geçirecek yeterli personel olma-
ması hâlinde ciddi eksiklikler meydana gelecektir. Bu bakımdan devlet yöneti-
cilerinin önümüzdeki beş yıllık süreçte Bakanlığın mevcut personel sayısını en 
az iki katına, on yıllık süreçte ise an üz üç katına çıkaracak şekilde artırmaları ve 
gerekli bütçe planlamalarını bu zaviyeden hesaplamaları gerekmektedir. 

Daha donanımlı ve bilgi üreten diplomatlar. Diplomasinin devlet alanından 
sivil alana kaydığı ve sadece temsil görevini yerine getirme misyonundan çok 
ötelere geçtiği günümüz uluslararası ilişkilerinde Türk diplomatının nasıl olma-
sı gerektiğine dair de yeni düzenlemelerin yapılması bir zorunluluktur. Sadece 
bulunduğu ülke ile asgari temas kuran ve elçilik binasında rutin işleri yerine 
getiren bir diplomat formatıyla dış politikada yeni bir vizyon inşa etmek ve uy-
gulamaya geçirmek mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle Dışişleri Bakanlığı 
bünyesinde yeni diplomatlardan beklentilerin neler olması gerektiği yeniden 
belirlenmeli ve bu çerçevede meslek memurları yönlendirilmelidir. Tek başına 
lingua franca ile yeni bir vizyon ortaya koymak mümkün olmayacaktır. Meslek 
memurlarının mutlak surette İngilizce haricinde ikinci hatta üçüncü bir dil bil-
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mesi ve bu dilin BM bünyesinde kabul edilen resmî dillerden biri olması ya da 
Arapça, Hintçe, Urduca, Portekizce, Farsça gibi birden çok ülkede konuşulan 
bir dil olması zorunlu kılınmalıdır. Özellikle Dışişleri’nin önümüzdeki birkaç yıl 
içinde meslek memurluğuna başvuracak adaylarda aranacak kriterleri şimdi-
den ilan etmesi, Bakanlığı düşünen adayların da bu tür dillere daha öğrencilik 
dönemlerinden yönelmesini beraberinde getirecektir. Ayrıca misyonlarda gö-
rev alan büyükelçi, büyükelçi müsteşarı ve başkonsolos haricindeki pozisyon-
larda görev yapan diplomatlardan o ülkedeki bir konu, alan ya da gelişmeye 
dair senede bir defa olmak kaydıyla 6.000-8.000 kelime arası akademik bir 
üslupla yazılmış bir rapor/analiz/makale kaleme alması kendilerine önemli katkı 
sağlayacaktır. Tüm diplomatların hazırladığı bu metinler, Dışişleri bünyesinde 
arşivlenmeli ve ilerleyen yıllarda hem o ülkeye dair geliştirilecek stratejilerde 
politikaca yapıcılarının istifadesine sunulmalı hem de o ülkeye görevlendirilen 
diplomatların gideceği yeri tanımasını kolaylaştıracak zengin bir kaynak havu-
zunu meydana getirmelidir. 

Güçlendirilmiş ve etkin Diplomasi Akademisi. Dışişleri Bakanlığı’nın dışarıdan 
en az bilinen ama içeride en hayati öneme sahip birimlerinin başında Diplo-
masi Akademisi Başkanlığı gelmektedir. Bakanlık personelini eğiten ve aynı 
zamanda başka ülkelerin diplomatlarına talep gelmesi hâlinde eğitim veren bu 
birimin daha çok inisiyatif alabilmesi ve eğitimleri daha efektif gerçekleştire-
bilmesi için Bakanlık bürokrasisine takılmaksızın doğrudan bakana bağlanma-
sının karar alma ve uygulama sürecini hızlandıracak bir adım olacağı öngörül-
mektedir. Diplomasi Akademisi’ni bakanlık bürokrasisi içinde etkin kılacak bir 
diğer husus da akademi başkanının ‘büyükelçi’ statüsü elde etmesidir. Böylece 
Akademi başkanı, kurum içinde dışarıdan atanmış birisinden ziyade bakanlıkta-
ki diğer büyükelçilerle aynı statüye sahip ve haklardan yararlanan bir konuma 
gelecek ve bu durum akademi başkanını daha güçlü kılacaktır. Bunun yanı sıra 
Diplomasi Akademisi’nin güçlü bir bütçeyle faaliyetlerini yürütmesi, eğitimlerin 
niteliğinin ve çeşitliliğinin artırılmasında önemli rol oynayacaktır. Ayrıca mevcut 
akademi programının diplomat adaylarının yetiştirilmesine dair yeterli içeriğe 
sahip olduğu düşünülmekle beraber personel eksikliği nedeniyle eğitim sü-
resinin kısa tutulması da bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle 
eğitimlerin daha geniş zamana yayılarak diplomat adaylarının yetiştirilmesinin 
özellikle misyonlardaki iş süreçlerine ciddi katkı sağlayacağı beklenmektedir. 

Daha etkin Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM). Bakanlığın diplomasi aka-
demisiyle birlikte Bakanlık bürokrasisine takılmadan doğrudan bakana bağlı 
olarak çalışması gereken diğer bir birimi de Stratejik Araştırmalar Merkezi Baş-
kanlığı’dır. SAM’dan hem Türkiye’nin dış politika uygulamalarını dış dünyaya an-
latması hem de ürettiği kapalı devre bilgilerle Bakanlık personeline ve politika 
yapıcılara arka plan sağlaması beklenmektedir. Bunun gerçekleşebilmesi için 
SAM bünyesinde de belirli reformların yapılması gerekmektedir. SAM’a dair re-
form mahiyetindeki en öncelikli öneri, SAM Başkanı’nın ‘büyükelçi’ statüsü elde 
etmesidir. Bu birimin de tıpkı Diplomasi Akademisi’nde olduğu gibi büyükelçi 
statüsünü kazanmış biri tarafından yönetilmesi, ilgili birimin Bakanlık bürok-
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rasisindeki elini kuvvetlendirecek ve birimi, Bakanlık içi ve dışında daha cazip 
bir hâle getirecektir. SAM’a dair öncelikli bir başka husus ise SAM bünyesinde-
ki personelin ciddi oranda artırılması ve birimin gerektiğinde saha araştırması 
yapabilmesi/yaptırabilmesi için bütçe imkânının genişletilmesi elzemdir. Ayrıca 
SAM bünyesinde daha nitelikli ve yoğun bir üretimin gerçekleşmesi için uzman 
kadrosunun ihdas edilmesi ve farklı disiplinlerden çok sayıda uzmanın (en az 
yüksek lisans tamamlamış olmak kaydıyla) istihdam edilmesi gerekmektedir. 
Diplomat statüsünün verilmeyeceği, Dışişleri Bakanlığı SAM Uzmanı kadrosu 
altında görev yapacak personelin devlet yöneticilerinin ve Dışişleri personeli-
nin istifadesine sunulacak derinlikli çalışmalar yapması sağlanmalıdır. Böylece 
SAM, etkin ve yoğun bir üretim gerçekleştireceği için dış politika vizyonuna dair 
daha derinlikli bir katkı sunacaktır.

Sivil toplum koordinasyon birimi. Daha önce de ifade edildiği üzere dış politi-
kada sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin önemi günden güne artmaktadır. 
Bununla birlikte sahada aktif görev alan sivil toplum kuruluşlarıyla Dışişleri ara-
sında bir koordinasyonun sağlanması da yaşanabilecek olumsuzlukların önüne 
geçecek ve karşılıklı tecrübe aktarımlarına zemin oluşturacaktır. Bu çerçevede 
sivil toplum kuruluşlarına müdahale etmeyecek, onların hükûmet dışı örgüt vas-
fına gölge düşürmeyecek ama yapılan faaliyetlerde iş birliğine kapı aralayacak 
bir mekanizmanın oluşturulması muhtemel krizlerin önlenmesi ve Türkiye’nin 
dış politika gerçekliğiyle uyumlu bir anlayışın inşasına katkı sağlayacaktır. 

Kurum dışı elçi atamalarında liyakati esas alma. Son birkaç yılda Türkiye’nin 
meslekten gelmeyen büyükelçi atamasında gözle görülür bir artış gözlemlen-
mektedir. Bununla birlikte dışarıdan elçi atamalarında niteliğe büyük önem 
verilmesi gerekmektedir. Meslekten gelen elçiler, Bakanlık bürokrasisini iyi bil-
meleri hasebiyle bir ülkeye elçi atandıklarında orayı tanımasalar bile bir Türk 
diplomasi geleneğinin mensubu olarak süreci idare etmektedirler. Lakin dışa-
rıdan atanan elçiler, Bakanlık bürokrasisini bilmedikleri için çeşitli sorunlarla 
karşılaşmaktadırlar. Buna ek olarak atanan elçinin gittiği ülkeye dair özel bir 
uzmanlığı yok ise ya da devlet işleyişini yeteri düzeyde kavrayamamış ise süreç 
büyük ölçüde sekteye uğramaktadır. Bu nedenle kurum dışı elçi atamalarına, 
Bakanlığı dönüştürmek misyonu yüklemekten ziyade Türkiye’nin politikalarını 
en iyi şekilde uygulayacak misyon şefi gözüyle bakılması gerekmektedir. Son 
tahlilde kurum dışı elçilerin belirli avantajları olmakla beraber atandıkları ülke-
ye dair uzmanlıkları yok ise o ülkede Türkiye’nin elini kuvvetlendirecek özel 
ilişkilere sahip değilse ya da o ülkede konjonktürel (diplomatik kriz, ilk elçilik 
açılması, iç savaş vs.) durum nedeniyle operasyonel bir misyon üstlenmeyecek-
lerse kurum dışı elçi atamalarının rasyonel bir karşılığı olmayacaktır. 

Bölge merkezli meslek memuru istihdamı. Dışişleri Bakanlığı’nın sahada etkin 
bir kadro ile çalışmasını sağlayacak en önemli unsur, elçiliklerde görev yapan 
diplomatların bölgeye uyum sağlamasından geçmektedir. Bölgenin diline, kül-
türüne, iklimine ve toplumsal yapısına alışan bir diplomatın sahada daha aktif 
görev üstlenmesi ve nitelikli bilgi aktarması mümkün hâle gelecektir. Bu ne-

Son birkaç yılda 
Türkiye’nin meslekten 
gelmeyen büyükelçi 
atamasında gözle 
görülür bir artış 
gözlemlenmektedir. 
Bununla birlikte 
dışarıdan elçi 
atamalarında niteliğe 
büyük önem verilmesi 
gerekmektedir.
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denle meslek memuru istihdamı konusunda radikal bir reform yapılarak sadece 
merkez ve ilgili bölgedeki ülkelerde görev yapmak üzere personel alımı sağla-
nabilir. Şüphesiz bu durum belirli kişilerin sürekli Batı ülkelerinde diğerlerinin 
ise Orta Doğu ve Afrika gibi şartların daha zor olduğu bölgelerde görev yap-
maları sonucunu doğuracaktır. Burada bir adaletsizliğin de oluşmasını engelle-
mek adına bir ödül sistemi geliştirilerek az gelişmiş bölgelerde görev yapacak 
personelin diğerlerinden daha fazla maaş alması ve özlük imkânlarına sahip 
olması sağlanabilir. Ayrıca ilk ilan sürecinden itibaren adaylar kuruma girmeleri 
hâlinde hangi bölgede çalışacaklarını bilecekleri için bu durumda bizzat kendi 
tercihleriyle bu kararı vermiş olacaklardır. Bölgelerin kendi içinde de farklı ge-
lişmişlik düzeylerine sahip ülkelere ayrıldığı düşünüldüğünde, rotasyonların da 
personele rahatlatıcı bir imkân tanıması muhtemel olacaktır. Örneğin; Irak ya 
da Libya’da görev yapan bir diplomatın bir sonraki görev yerinin Umman ya 
da Katar olması, o kişiyi de motive edecektir. Buna ek olarak bölgesel çalışan 
diplomatların kişisel gelişimine katkı sağlamak üzere bir görev dönemi süresin-
ce Türkiye’nin uluslararası örgütler nezdindeki daimî temsilciliklerinden birinde 
ya da başta ABD olmak üzere kimi gelişmiş devletlerde görevlendirilmesi de 
personele olumlu katkı sağlayacaktır. Bakanlık’ta geçirdiği meslek hayatının 
neredeyse tamamını belirli bir bölgeye hasreden diplomatlar sayesinde Türki-
ye, sahada çok daha etkin bir rol üstlenecek ve sahadan gelen gerçekçi bilgiler 
aracılığıyla geliştirdiği stratejiler sayesinde dünya siyasetinin yönlendirici aktör-
lerinden biri hâline gelecektir.

Bölgenin diline, 
kültürüne, iklimine ve 

toplumsal yapısına 
alışan bir diplomatın 

sahada daha aktif 
görev üstlenmesi ve 

nitelikli bilgi aktarması 
mümkün hâle 

gelecektir. 
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SONUÇ  
Geleceğin Türkiyesinde Dış Politika Ufku

Günümüz dünya sisteminde dış politika yapım süreci çok karmaşık, katmanlı ve farklı süreçlerin eş za-
manlı yürütülmesini zorunlu hâle getirmektedir. Muhatapların egemen devletler olması ve ele alınan 
konuların da sürekli egemenlik çerçevesinden hareketle değerlendirilmesi, bağımsızlık tartışmalarını 
gündeme getirmektedir. Çalışma boyunca sıkça karşımıza çıkan bu durum sürdürülebilirlik, tutarlılık ve 
uygulanabilirlik dışında en önemli dış politika ilkesinin bağımsızlık olduğunu göstermektedir. Raporda 
ele alınan konular en temelde bu ilkeler ışığında değerlendirilmeye tabi tutulmuş ve geleceğin dış poli-
tikasını oluşturan vizyonun da yine bu ana ilke etrafında örüldüğü görülmüştür. Bununla birlikte TDP’yi 
etkileyecek birtakım küresel, bölgesel, ulusal ve yerel dinamiklerin ve yönelimlerin altının çizilmesi ge-
reklidir. Türkiye’nin bugünden alacağı tedbirler ve atacağı adımların Geleceğin Türkiyesinin dış politika-
sının şekillenmesinde çok ciddi etkileri olacaktır.

Küresel eğilimler açısından bakıldığında dikkat çeken en temel nokta, dünya siyasetinde dolayısıyla 
dış politikada belirsizliğin, düzensizliğin ve ilkesizliğin artarak devam etmesidir. Bu durum çalışma bo-
yunca özellikle de 2000 sonrası ele alınan TDP uygulamalarında da belirgin bir şekilde dikkate alınan 
öge olarak karşımıza çıkmaktadır. Dış politikada uluslararası hukukun ve devletlerin mütekabiliyet 
ilkesinin aşındığı bir döneme girilmekte özellikle küresel güçler, diğer devletlerin iç işlerine alenen 
uluslararası hukuk ve teamüllere aykırı bir şekilde müdahale etmekten imtina etmemektedirler. Böy-
lesi bir ortamda Türkiye’nin benzer bir yaklaşımı kabul etmesi ve bu şekilde dış politika uygulaması 
elbette ilkeli bir davranış olmayacaktır. Bunun yerine Türkiye’nin söz konusu yeni tutumu dikkate 
alarak güç dengesini iyi kullanması ve kuracağı ittifaklar ile kurumsal/örgütsel bir şemsiye altında 
yol haritası çizmesi isabetli olacaktır. Dolayısıyla Türkiye’nin hâlen üyesi olduğu AB, BM, NATO, İİT ve 
diğer bölgesel ve uluslararası örgütlerde aktif olması, mevcut durumun menfi tesirlerinden korunması 
açısından elzemdir. Örneğin; GKRY gibi Türkiye ile hiçbir ölçüde kıyas edilemeyecek bir ülkenin sahip 
olduğu AB şemsiyesi, ona gücünün üzerinde bir etki oluşmasını sağlamakta ve onu âdeta dokunulmaz 
kılmaktadır. 

Türkiye’nin geleneksel refleksler ve teamüller dışında bir dış politika uygulamasıyla karşı karşıya kal-
dığında buna yanıt vermesi, günümüz ihtiyaç ve beklentilerini sağlayan bir donanıma, esnekliğe ve 
uygun bir altyapıya sahip olmasıyla mümkün olur. Bu durum dış politika yapımında her türden geliş-
melere hazır olunması gerektiği sonucuna götürür. Üstelik Türkiye gibi dünyanın en yoğun kavşağında 
ve yoğun rekabetin olduğu bir coğrafyada böylesi bir hazırlığa çok daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. 
Rapor boyunca hem dikey hem yatay yönlü değerlendirmelerde, Türkiye’nin ani krizlere yeterince ve 
gerektiği gibi vakitlice yanıt vermekte zorlandığı görülmektedir. Türkiye’nin dış politikada “kriz yöne-
timi” ve teknikleri konusunda artık çok daha fazla hazırlıklı olması gerekir. Kriz yönetiminin kurumsal 
bir hüviyet kazanıp gerektiğinde kolay bir şekilde uygulanabilir bir reflekse dönüşmesi için her tür-
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den altyapının hazırlanması zorunludur. Bunun için sadece Dışişleri Bakanlığı değil diğer karar alma 
sürecine dâhil kurumların da bu konuda adım atması gerekmektedir. İlgili kurumların birlikte hareket 
etmesi ve koordinasyonu, yasal düzenlemelerle sağlanabilir. Bu çalışma ortamına uyum sağlayacak 
insan kaynağına da sahip olmak en az bu yaklaşımın kendisi kadar önemlidir. Aksi hâlde -raporda da 
belirtildiği üzere- 2010 Mavi Marmara krizinde olduğu gibi ortak karar alma mekanizması işletilemedi-
ğinde gemide birçok ülkenin vatandaşı olmasına rağmen krizle sadece Türkiye ilgilenmek durumunda 
kalmaktadır. Benzer durum 2011 Suriye krizi için de geçerlidir. Türkiye, 1991 Irak Savaşı sonrasında 
yaşadığı mülteci akınına rağmen 2011 Suriye iç savaşı neticesinde ortaya çıkan mülteci meselesiyle 
nasıl baş edeceğine dair bir kurumsal tecrübeye sahip değildir. Esasında bu kadar yoğun, hızlı de-
ğişen ve çok boyutlu dış politikayı tek başına dış politikadan doğrudan sorumlu kurumların yapması 
mümkün gözükmemektedir. Dünyadaki uygulamalara bakıldığındaysa zaten böyle yürütülmemekte-
dir, çeşitlenen aktörlerle dış politika yapılmaktadır. Türkiye’nin yurt dışında faaliyet gösteren kamu 
ve sivil kurumlarının yanı sıra akademik kurumlarının da katkısı bu süreçte önemlidir. Farklı amaçlar 
etrafında kurulmuş kamu diplomasisi altında örgütlenen farklı aktörlerin de seferber edilmesi, dış 
politikada etkiyi arttıracak önemli bir faktördür. Bilhassa üniversitelerin dış politika yapım sürecine 
destek vermesi için hükûmetin ciddi teşvik mekanizmalarını devreye koyması ivmeyi artıracaktır. İşte 
bu sebeple çalışmanın girişinde dış politikanın çok yönlü ve çok boyutlu düşünmeyi gerektiren bir 
süreç olduğunun altı çizilmiştir.

Meseleye başka bir açıdan bakıldığında, dünya sistemindeki belirsizlik, düzensizlik ve ilkesizliğin, cari 
durumda günün gerçekliğine yanıt vermekte yetersiz kaldığını göstermektedir. Soğuk Savaş sonrası dö-
nem her ne kadar yaygın olarak tek kutuplu dünya olarak ifade edilse de Yeni Dünya Düzeni 2000’lerin 
başında ciddi bir şekilde sarsılmıştır. Tek kutuplu dünya düzeninin olamayacağına dair büyük bir yazın da 
oluşmuştur. Uluslararası sistemin aktörlerinde hâlihazırdaki düzen ve işleyişe dair ciddi bir hoşnutsuzluk 
bulunmaktadır. Bu durum ülkenin de içinde yer aldığı birçok (orta büyüklükteki) ülkeyi sistem arayışı 
tartışmalarına götürmektedir. Türkiye özellikle 2000 sonrasında “dünya beşten büyüktür” söylemiyle bu 
hoşnutsuzluğunu dile getirmektedir. Türkiye’nin bu söylemle vurguladığı en temel husus, BMGK daimî 
beş üyesinin çıkarları gereği dünyadaki sorunları çözerken düzeni ve istikrarı sağlamada uzlaşamamış 
olmasıdır. Bu durum, krizlerin daha da büyümesine ve içinden çıkılamaz bir hâl almasına neden olmakta-
dır. 1990’dan sonra ortaya çıkan krizlerin çoğunda bir çözümsüzlük, umutsuzluk ve bıkkınlık bulunmak-
tadır. Krizlerin dünya sisteminin bir gerçekliği olduğunu kabul edersek bunların tamamen yok olacağını 
düşünmek gerçeklikle bağdaşmaz. Ancak krizlerin hangi ilkeler çerçevesinde çözülebileceğinin bilinme-
mesi, krizlerin içinden çıkılamaz bir hâl almasına yol açacaktır. Türkiye bölgesi itibarıyla bu duruma en 
fazla şahitlik eden ülkeler arasında yer almaktadır. 

Orta büyüklükteki bir ülke olarak Türkiye’nin sisteme dair eleştirileri, tek başına durumu değiştir-
meye yetmeyecektir. Küresel sistemde ayrıcalığa sahip ülkeler bu imtiyazlı durumlarından feragat 
etmeyecektir zaten on yıllardır yapılan reform tartışmalarında önemli bir mesafe de alınamamıştır. 
Türkiye’nin bu ortamda izleyeceği en akılcı dış politika, ittifaklar kurmak, uluslararası camianın des-
teğini almak ve gerektiğinde belli konularda ittifakın ve uluslararası toplumun baskı yapmasını sağla-
maktır. Tüm bunlara ek olarak bölgesel hatta çok bölgeli bir güç Türkiye’nin bu gücünü kullanma gibi 
bir avantajı da bulunmaktadır. Bölgesel bir güç olarak Türkiye’nin dünya siyasetindeki ağırlığı büyük 
oranda bölgesindeki diğer güçlerle ilişkilidir ve bölgesinde güçlü olduğu ölçüde küresel meselelerde 
etkin olmaktadır. Türkiye, Libya’daki kanlı iktidar değişimine kadar bölgesinde olduğu kadar dünya 
siyasetinde de çok etkin bir konumdaydı. Bölgedeki gelişmeler farklı bir şekilde sonuçlandığından 
Türkiye’nin bölgedeki konumu kadar dünya siyasetindeki gücünde de düşüş eğilimi gözlemlenmek-
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tedir. Gerek bölgesel gerekse de küresel ölçekte her ikisini de kolaylıkla yönetebilecek birikime sahip 
Türkiye’nin bu süreçte özellikle de uluslararası toplumun etkisini keşfetmesi çok önemli bir kazanım 
olacaktır. Türkiye’nin haklı olduğu birçok hususta kendini uluslararası topluma yeterince ve gerektiği 
gibi anlatamaması dış politika yapımında uluslararası toplumun desteğini alamamasına neden olmak-
tadır. Söz konusu uluslararası toplumun desteği (bazen muhataplarına baskısı) dış politika yapımında 
ciddi kolaylıklar sağlayacak ve yalnız başına yapamayacağı birçok işi bu sayede yapma imkânı elde 
edecektir. Bunun yerine uluslararası toplumun kendi gayretleriyle Türkiye’yi ve izlediği politikaları 
anlamasını beklemek mesafe almayı engellemektedir. Dahası Türkiye’nin terör gibi çok açık bir şe-
kilde uluslararası hukuk ve teamüllere aykırı ve ülkenin bütünlüğüne kasteden eylemlere karşı aldığı 
tedbirlerin bile ülkenin insan hakları ve demokrasi bağlamında uluslararası toplumda tartışılmasına 
neden olmaktadır. 

Türkiye’nin dış politika yapımında yerel dinamikler açısından da bazı yönelimleri dikkate alması bek-
lenir. Bu yönde Türk dış politikasının geleceğini etkileyen unsur olarak kapasite kullanımı meselesi 
de üzerinde durmayı gerektiren bir diğer önemli konu olarak karşımızda durmaktadır. Türkiye’nin 
-girişte de ileri sürüldüğü üzere- tarihsel, kültürel ve coğrafi olarak dış politikada ciddi etkileri olmak-
tadır. Sahip olduğu bu kapasite sayesinde Türkiye gerek bölgesinde gerekse de dünya siyasetinde 
gerçek gücünün üstünde bir etkiye sahip olmuştur. Söz konusu etki, küresel güçlerle ilişkilerinde 
kendini gösterse de çok bölgeli bir yapıya sahip Türkiye’nin Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve 
Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerinde çok daha belirgin bir şekilde kendini göstermiştir. Bu ülkeler, Tür-
kiye’nin söz konusu olduğu kararlarda bunu dikkate almışlar ve Türk karar alıcıları da hep bu gücün 
farkında olarak hareket etmişlerdir. Özellikle tarihsel ve kültürel sürekliliğin TDP’nin etkin bir şekilde 
izlenebilmesinde önemli bir yeri vardır. Zaten var olan bu kültürel ve tarihsel süreklilik son yıllarda 
karar alıcılar tarafında açıkça dile getirilmektedir. Bu kapasitenin TDP tarihi boyunca ve günümüzde 
hâlâ aktif bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Fakat özellikle kimlik siyaseti üzerinde dış politika 
yapmanın da belli sınırları bulunmaktadır. Türkiye’nin 1990 sonrası edindiği olumsuz tecrübe bunu 
doğrulamaktadır. Kimlik siyaseti somut unsurlarla desteklenmediğinde orta ve uzun vadede anlamlı 
sonuçlar vermemektedir. 

Türkiye’nin maddi kapasitesinin de dış politika yapımına etkisi olmaktadır. Her şeyden önce Türki-
ye’nin 2000 sonrasında özellikle askerî malzeme ve donanım konusunda atmış olduğu yerli ve millî 
adımların dış politikaya etkisi net bir şekilde gözlemlenebilmektedir. Diğer ülkelere bu alanda duyu-
lan bağımlılığın azalması ve kendisi için hayati öneme sahip malzeme ve altyapının Türkiye tarafından 
üretilmesi ciddi manevra alanı oluşturmaktadır. Böylelikle TDP’de daha bağımsız ve millî menfaatlerin 
korunduğu bir dış politika uygulanabilmektedir. Benzer durum ekonomik yardımlar/krediler için de 
geçerlidir. Ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde, IMF’nin önerdiği reçeteler her ne kadar ulusal 
çıkar için en doğru adımlar olmasa da yapılan anlaşmalar gereği talimatlara uymak zorunda kalınmak-
tadır. Ekonomik olarak kendini toparlayan Türkiye’nin daha bağımsız ve etkin bir dış politika izlediği 
çalışma boyunca görülmüştür. Türkiye gelmiş olduğu yer itibarıyla eksiye oranla çok daha iyi bir ko-
numda olsa da “yerli ve millî” tedarik meselesini daha da ileriye götürüp tamamen dışa bağımlılıktan 
kurtulmalıdır. Ancak bu stratejik hamlelerin sayısını arttırarak tam bağımsız bir dış politika ve millî 
güvenlik yapmanın yolu açılmış olur. Zira savunma sanayi ham madde tedarikinde ağırlıklı olarak hâlâ 
ithal edilen ürünlere bağımlı gelişmektedir. Bunu tamamlayıcı bir başka iç dinamik unsuru olarak siya-
si istikrarın da dış politika üzerinde ciddi etkisi vardır. Cumhuriyet dönemi dış politika uygulamalarına 
bakınca gerek askerî darbeler gerekse de koalisyon hükûmetleri kayıp yıllar olarak görülmektedir.  
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Buna karşın 2000 sonrası siyasi istikrarın yaşanmasıyla dış politikada ülke menfaatlerine daha uygun 
bir strateji takip edilebilmiştir. TDP’nin yaklaşık yirmi yıllık analizi yapıldığında bunun mutlaka hesaba 
katılması gerekir. Ayrıca bu siyasetin (yerli ve millî) TDP için bir süre daha krizlerle yüzleşmeye neden 
olacağının da hesabının yapılması gerekmektedir. Ne zamanki küresel aktörler, Türkiye’nin bu konuda 
geri dönülmez bir yola girdiğini görürlerse o zaman yeni duruma göre pozisyon alacaklardır. Türki-
ye’nin buradaki tavrının hâli hazırda olduğu gibi mevcut baskılara direnip bu konudaki aktif tutumu 
konusunda ısrarcı olması gerekecektir. 

Geleceğin Türkiyesinin önünde en büyük engel hâlihazırdaki kronikleşen ve çözümlenmemiş sorunların 
varlığıdır. Çalışmada bunların başatları olan Kıbrıs, Kürt ve Ermeni meseleleri ile Suriye krizine temas 
edilmiştir. Türkiye’nin bu sorunlara karşı kalıcı ve akılcı bir çözüm üzerinde kapsamlı bir çalışma yapması 
gerekmektedir. Böylelikle bu sorunlar, Türkiye’nin dış politikada ayağına dolanan sorun olmaktan çıkar 
ve tüm dünyaya çözümden yana bir ülke olduğu gösterilmiş olur. Annan Planı her ne kadar Türkiye ve 
KKTC’nin istediği doğrultuda neticelenmemiş olsa da her iki ülkenin de çözümden yana bir irade ser-
giledikleri dünya kamuoyunda takdir edilmiştir. Bu sorunlara karşı proaktif bir tavır sergilenmesi, dış 
politikada oluşabilecek aksaklıklara engel olacaktır. Böylelikle bu sorunların farklı ülkelerin menfaatleri 
gereği soruna müdahil olması ve en önemlisi Türkiye’ye karşı kullanılmasının önüne geçilecektir. Ayrıca 
iktisadi olarak da ülkeye çok ciddi zararları bulunacaktır. Ekonomi ile dış politikanın birçok açıdan birlikte 
yürüdüğü düşünülürse etkisinin azımsanamayacak ölçüde büyük olacağı görülecektir. 

Bu raporun çıkış noktası olan “Geleceğin Türkiyesinde Dış Politika nasıl olmalı?” sorusuna verilebilecek 
en basit cevap da daha önceki hataları tekrarlamamak ve doğru yapılanları geliştirerek devam ettirmek 
olabilir. Bundan hareketle TDP’ye dair en temel öneri, ontolojik anlamda bir ulus devletin, dış politika 
yapımı olarak sınırlarının uluslararası sistemin ve ulus devletin gerçekliğiyle tanımlandığını ve çerçeve-
lendiğini fark etmesi olacaktır. Bu uyarı ne ideal/ist dış politika yapılmasına engeldir ne de dış politika 
yapım sürecinde etnisite, din ve/ya mezhep gibi kartların kullanılmasına mânidir. Sadece nasıl ki hayata 
dair bireysel ideal/ist duruşumuz fiziksel yetilerimizin ötesinde değilse retoriğimiz de o retoriğin üretil-
diği fiziksel dünyanın gerçekliğine olabildiğince koşut olmalıdır. Yoksa gerçeklikle örtüşmeyen bütün 
idealist söylemler çok sert ifade edildiklerinde de anlamlı sonuçlar vermemektedir. TDP tarihi boyunca 
bu söylem-pratik arasındaki makasın çok fazla açılması nedeniyle uluslararası arenada nahoş durumlara 
düşülmüştür. Bu TDP’yi realist dış politika sınırlamasına hapsetmek de değildir ama gerçeklikten her 
uzak kopuş başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkûmdur. Örneğin; Türkiye’nin son dönemde yaşadığı Suri-
yeli mülteci krizi, Özal döneminde Bulgaristan ile benzeri yaşandığında önceleri “Jivkov da gelsin onu da 
alırız” söyleminden soydaş sayısı beş yüz bini aşınca da bu söylemden vazgeçip sınırların kapatılmasına 
benzemektedir.

Yukarıdaki ifademizle ilintili olarak Türk dış politikasının bölgesel ve siyaset yoğunluklu odağını küresel 
ve ekonomik olarak dönüştürmek en isabetli ve gerçekleştirilmesi en mümkün söylemdir. Bu dönüşü-
mün diğer bir faydası, Türkiye’nin dış ticaret unsurları ön plana çıktıkça “sert güç” veya “yumuşak güç” 
olmak ikileminden ziyade “akıllı güç” olmak için daha fazla gayret göstermesiyle sonuçlanmasıdır. 
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Gözen, R. (2011). Türkiye ve Arap Baharı: Değişimi Açıklamak ve anlamak. Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 2.

Güder, S. ve Mercan, M. H. (2012). 2000 sonrası Türk Dış Politikasının Temel Parametreleri ve Orta Doğu Politikası. 
İnsan & Toplum Dergisi, 2(3), 57-92.

Güney, A. (2005). An anatomy of the transformation of the US-Turkish alliance: From “Cold War” to “War on Iraq”. 
Turkish Studies, 6(3), 341-359.

Güngör, B. (17 Şubat 2004). Ankara’dan imtiyazlı ortaklığa ret. Deutsche Welle. https://www.dw.com/tr/ankara-
dan-imtiyazl%- C4%B1-ortakl%C4%B1%C4%9Fa-ret/a-2527040 adresinden erişilmiştir.

Gürcanlı, Z. (21 Ağustos 2013). Dış Politikada “değerli yalnızlık” Dönemi. Hürriyet. https://www.hurriyet.com.tr/
gundem/dis-politikada- degerli-yalnizlik-donemi-24553602 adresinden erişilmiştir.

Hale, W. (2009). Turkish Foreign Policy: 1774-2000. London: Cass Business School.

Hale, W. M. (2010). Türk Dış Politikası, 1774-2000. P. Demir (Çev.). Mozail Yayınları.

Hanioğlu, M. Ş. (2008). A brief history of the late Ottoman empire. Princenton:  Princeton University Press.

Hill, C. (2016). Foreign policy in the twenty-first century (2. Baskı). London: Palgrave Macmillan.

Hobsbawm, E. J. ve Alogan, Y. (2012). Kısa 20. yüzyıl: Aşırılıklar çağı 1914-1991. İstanbul: Everest Yayınları.

Hudson, V. M. (2007). Foreign policy analysis: Classic and contemporary theory. Rowman & Littlefield Pub.

Hurd, I. (2008). Myths of membership: The politics of legitimation in UN Security Council reform. Global Governan-
ce: A Review of Multilateralism and International Organizations, 14(2), 199-217.

İmanbeyli, V. (2015). “Uçak Krizi” ve Türkiye-Rusya İlişkileri. (SETA PERSPEKTİF Sy 119).

İnat, K. ve Caner, M. (2017). Suriye savaşı ve ABD’nin gölgesinde Türkiye-İran ilişkileri.  içinde K. İnat, A. Aslan ve B. 
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