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TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU’DA YENİ DIŞ 
POLİTİKA’YA İHTİYACI VAR MI?  

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hişyar KORKUSUZ 
İnönü Üniversitesi 

ÖZET: Türkiye, I.Dünya Savaşı’ndan sonra iç ve dış nedenlerle Orta-
doğu’ya mesafeli durmuştur. Bunda en büyük etken savaşla birlikte parçalanan 
Osmanlı İmparatorluğu sonrasındaki yeni Türkiye Devleti’nin iç politik müca-
delelerle dış jeo-politik sınırlılıkları birlikte dikkate alma zorunluluğuydu. 
II.Dünya Savaşı sonrasından bugüne kadar gelinen süreçte ise yeniden bir dış 
siyaset arayışı ihtiyacı artan bir ivmeyle ön plana çıkmaya başlamıştır. Tür-
kiye’nin statüko temelli geleneksel barış yönelimli hariciye siyaseti özellikle 
SSCB’nin parçalanmasından sonra dönüşüme uğramak durumunda kalmıştır. 
Küresel, bölgesel ve yerel ölçekli değişim ve dönüşüm tarihin hızlanması sü-
reci ile paralel olarak dış politika yapım sürecini etkilemiştir. Körfez Savaşı ve 
ABD’nin Irak’ı işgal girişimleri ile beraber Türkiye de köklü değişimler yaşa-
mıştır. Bu süreçte Misak-ı Milli kapsamında olan ancak kuruluş sürecinin ken-
dine mahsus karakteristikleri dolayısıyla buzdolabına konan pek çok mesele 
açıkça tartışılır hale gelmiştir. 1990’ların başında Özal’ın diplomasi girişimleri 
Ortadoğu’da öne çıksa bile daha çok ekonomik ölçekte kalmıştır. İletişim başta 
olmak üzere enformasyon devrimi 2000’lerle küresel ölçeğe taşınmış ve hemen 
her devlet güvenlik, özgürlük ve refah üçlü sac ayağında ciddi türbülanslar ve 
alt üst oluşlar yaşamaya başlamıştır. Kasım 2002’den sonra AK Parti İktida-
rıyla Ortadoğu’da yeniden başlatılan süreç enerji ve ekonomi politik eksenli 
olarak çok yönlü aktif bir perspektifle sürdürülmeye çalışılmıştır. Bu süreçte 
ortaya konulan stratejik derinlik, proaktif dış politika ve sıfır sorun politikaları 
söylemde cezbedici olsalar bile Arap Baharı ile birlikte reel politik duvara çar-
parak yalpalama sürecine girmiştir. Ancak her şeye rağmen Türkiye bu dö-
nemde, Ortadoğu’da Demokrat Parti döneminden sonraki en ciddi aktörlük ve 
oyun kuruculuk kabiliyetine erişmiştir. Yine bu süreçte yaşanan sorunlarla bir-
likte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tıpkı iç politikada olduğu gibi dış politikada 
da oyun kurucu konumuna geldiği rahatlıkla söylenebilir. Özellikle Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi’nin referandumla kabulünden sonra bu durum hu-
kuki bir nitelik de kazanmıştır. Son dönemde Türkiye’nin, ‘mazlum dünyanın 
sesi ve temsilcisi’ olma pozisyonu öne çıkmıştır. Ancak Suriye, Mısır ve Irak’ta 
ortaya çıkan kritik sorunlarla birlikte idealler’in gerçekleşme düzeyi ve katsa-
yısı düştükçe sorgulamalar da her seviyede artmıştır. Buradaki en temel eksik-
lik değişimle süreklilik güçleri arasındaki ince ayarın tam kotarılmamış 
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olmasıdır. Türkiye mutlaka liderlik ve kurumlaşma seviyesinde ayakları yere 
basan bir interaktif bütüncül vizyon üretimini sağlamak durumundadır. Kamu 
diplomasi pratikleri de milli güvenlik hedeflerine ulaşma bakımından hayati 
öneme haizdir. ‘Tarih, coğrafya ve kültür’, insani ve etik bir meydan okuma ile 
ticaretten enerjiye, güvenlikten demokrasiye, din ve inanç alanından bilimsel 
ve teknolojik alanlara kadar çok geniş ölçekte dikkate alınmak durumundadır. 
Türkiye, kendi dünyasını ticari, ekonomik, kültürel ve insani açılardan başka-
larının zararına değil ortak faydasına olacak bir tarzda kurgulayarak genişletme 
arayışını barışçıl bir yönelimle sürdürme hedefinden vazgeçmeyecektir. As-
lında Türkiye Ortadoğu’da tarih ve coğrafyayı jeo-politik eksende ihtiyacı olan 
enerji ve güvenlikle birlikte tüm boyutlarıyla ele alabilecek tecrübeye sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: Ortadoğu, Türk Dış Politikası, İnteraktif Bütüncül 
Vizyon, Enerji ve Güvenlik, İnsani Diplomasi.  

 
Do Turkey Need New Foreign Policy in the Middle East? 
 
ABSTRACT :After World War I, Turkey has kept away from the 

Middle East with internal and external reasons. The main factor of this situation 
was the challenge, that the new Government of Turkey had to handle domestic 
political struggle and external geo-political limitations, which came with the 
end of the Ottoman Empire. In the course from the second world war today, the 
need for a foreign policy has got more and more important with an increasing 
momentum. In particular, Turkey’s status quo based traditional peace-oriented 
external policy has been forced to undergo transformation after the disintegra-
tion of the USSR. Global, regional and local scale change and transformation 
has affected the foreign policy making process in parallel with the acceleration 
of history. With the Gulf War and the US invasion of Iraq, Turkey has had to 
experience radical changes. In this process, many issues which are in the scope 
of the National Pact but were put into the refrigerator due to the specific cha-
racteristics of the establishment process have become openly debatable. In the 
early 1990s, even if Özal’s diplomacy initiatives came to the forefront in the 
Middle East, they remained mostly on an economic scale. The information re-
volution - particularly on communication - was carried to a global scale in the 
2000s, and almost every state began to experience serious turbulence and up-
side-down on the tripartite pillars of security, freedom and prosperity. The app-
roach which was re-started in the Middle East with the AK Party government 
after November 2002 was tried to be pursued with a multi-faceted active pers-
pective on energy and economic-political axis. In this process, the policies as 
strategic depth, proactive foreign policy and zero problem which are put 
forward have entered the wobble process by hitting the real political wall with 
Arap Spring even if they are tempting in discourse. But despite everything, in 
this period, Turkey has come at most serious capability as an political actor and 
play maker in the Middle East, since the Democratic Party period. With the 
problems experienced in this process, it can be said that President Erdoğan has 
become a play maker in foreign policy as well as in domestic politics. 
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Especially after the adoption of the Presidential Government System by refe-
rendum, this situation gained a legal character. In recent years, Turkey has been 
standing in as a voice and representative for the oppressed world. However, 
emerging  critical problems  in Syria, Egypt and Iraq, lead to a decreased rea-
lization of ideals, which brought new concerns and request on every level with 
it. The main drawback here is that the fine adjustment between the forces of 
change and continuity is not fully achieved. It’s a required that Turkey has to 
set out a well-grounded ‘interactive holistic vision production’ at the level of 
leadership and institutionalization. Public diplomacy practices have also vital 
importance in order to reach national security goals. ‘History, geography and 
culture’ has to be taken into consideration with a wide scale as, from trade to 
energy, from security  to democracy, from religion and belief  to scientific and 
technological fields with a humanitarian and ethical view. Turkey will not give 
up on the seeking expansion its own world on trade, economic, cultural and 
humanitarian aspects by pursue the common good, not to the detriment of ot-
hers with a peaceful orientation. In fact Turkey has enough experience to eva-
luate  the history and geography with all it's dimension in conjunction with 
energy and security issues thats it's need on geo-political axis in the Middle 
East. 

Keywords: Middle East, Turkish Foreign Policy, Interactive Holistic 
Vision, Energy and Security, Humanitarian Diplomacy.  

 

 
GİRİŞ 
Ortadoğu insanlığın tarih boyunca kültür ve medeniyet beşiği olmuş her açıdan 

benzersiz, biricik (unique) bir jeo-politik, jeo-stratejik ve jeo-kültürel önem ve değere 
sahiptir. Kadim değerlerle beraber büyük dinlerin (Tek Tanrılı) doğuş ve gelişim 
alanı olarak hala canlılık ve hayatiyetini sürdürmektedir. Tarım devriminin yaşandığı 
Mezopotamya başta olmak üzere zengin yaşam alanları, su havzaları, enerji kaynak-
ları kadar çöller ve zor tabiat şartları da Deniz’lerle birlikte bölgeyi çevrelemektedir. 
Modern zamanlara gelinceye kadar pek çok farklı büyük ya da emperyal gücün ta-
rihsel süreç içerisinde rekabet ve nüfuz sahasını oluşturmuştur. İslamiyet’in doğuşu 
ve yayılmasından sonra bölgede pek çok mücadele ve savaş olsa dahi göreceli barış 
dönemi herkesin yaşam alanı olması noktasında bir şekilde varlığını sürdürebilmiştir. 
Bunun yakın zamanlardaki özgün örneklerinden birisi de bölgede yaklaşık dört asır 
süren Pax Ottomana (Osmanlı Barış Düzeni) olmuştur. Devlet’in yıkılışında pek çok 
iç ve dış sebep varsa da en mühimi hiç şüphesiz Bağdat Demiryolu ve diğer askeri, 
ekonomik ve kültürel faktörle Ortadoğu’da Osmanlı- Almanya ittifakıyla beliren 
yeni jeo-politik potansiyelin dönemin hakim gücü İngilizler ve büyük gücü Fransız-
lar ve hatta Ruslar tarafından bir risk olmanın ötesinde açık ve yakın tehdit ve tehlike 
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olarak algılanmasıdır. Özellikle Petrol üzerinde doğal olarak hak iddia edebilecek 
Osmanlı Devleti’nin parçalanması ve yerine bu petrol ve enerji denizi üzerinde kendi 
kontrol ve nüfuzları altında sömürgecilik mirası manda yönetimleri ve küçük devlet-
lerin kurulması onlar için jeo-stratejik öncelikti. Bu dönemdeki gizli anlaşmanın 
Sykes-Picot’un ortaya çıkması ve 1917’deki Lord Balfour Deklerasyonu yüzyılın te-
mel yönelimini ortaya koyan gelişmelerdi. Bu bağlamda Yeni Türkiye Cumhuri-
yeti’nin milli mücadele sonucunda Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları tarafın-
dan kurulması emperyal güçlere ve sömürgeci devletlere verilmiş hesaplanamayan 
bir cevaptı. Lozan antlaşmasının onaylanmasıyla devlet beka tehlikesini uluslararası 
sisteme tapu tescil kaydını yaptırarak atlatacak ve derin bir nefes alacaktı. 2. Dünya 
Savaşı sonrasına kadar içeride Devlet’in yeniden yapılanma süreçlerinin (ideolojik 
faktörler ve iç politik gerilim ve krizlerin de etkisiyle) tamamlanması ve asıl hedef 
olarak Batı Uygarlığı’nın seçilmesi ile muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma 
hedefi, yöneticileri Ortadoğu’daki meselelerle ilgilenmeyi tehir ve ötelemeye sevk 
etti. Ancak bu dönemde bölge devletleri ile bir dereceye kadar temaslar sürdürüldü. 
Ekonomik, sosyal ve askeri potansiyeli zayıflamış bir toplumun rehabilitasyon ve 
rekonstrüksiyona ihtiyacı vardı. Çok partili hayata geçişle birlikte Devlet’in yeni ide-
olojik yönelimini önceleyen merkeziyetçi yapının güvenlik, barış ve statüko temelli 
riskten uzak paradigması süreç içerisinde ‘çevre’nin demokratik taleplerle gelen et-
kilerine daha açık hale geldi. Batı Sistemi’ne iyice yakınlaşma süreci – harb sonrası 
Sovyetler’in tehditine karşılık olarak – NATO ittifakıyla perçinlendi ancak sonraki 
aşamada Kıbrıs Krizinde gelen Johnson Mektubu’ndan sonra Dış Politika’da tam bir 
kırılma noktası yaşandı ve önceki hatalar telafi edilmeye başlandı. İsrail’i ilk tanıyan 
devlet oluşumuz ve Cezayir meselesinde Fransa’nın yanında duruşumuz gibi trav-
matik kopuşların Ortadoğu’da telafisine gidildi. Ekonomik ihtiyaçlar ve Avrupa ile 
olan gerilimli süreçler Türkiye’nin çok yönlü aktif bir dış politika arayışında etkili 
oldu. İç siyasetteki yeni unsurların yükselişinin dış politikaya tesiri de kaçınılmaz 
olacaktı. Tarihsel ve toplumsal katmanların yeniden ortaya çıkması ve Ortadoğu’da 
sömürgecilik mirasının Batılı uzantılarının siyasi başarısızlıkları ve Arap-İsrail sa-
vaşları bölgede yeni kriz fırsatlarını beraberinde getirdi. Türkiye İKÖ’ne (İslam Kon-
feransı Örgütü) aşamalı bir şekilde katılarak hem 1973 Petrol Krizi’nin menfi tesir-
lerini aşmaya çalışacaktı hem de uluslararası yalnızlık sürecinde İslam Dünyası’nın 
desteğiyle nefeslenecekti. 1979’da ortaya çıkan İran İslam Devrimi de Türkiye’nin 
milli güvenlik konseptini gözden geçirmesine yol açacaktı. Böylece iç ve dış pek çok 
faktörün dış politika yapım sürecine etkisi giderek artan bir ivme ile devam etti. Sov-
yetler’in dağılması ve Soğuk Savaş sonrasına hazırlıksız yakalanan Türkiye, 12 Eylül 
1980 Askeri Darbesi sonrası etkinliğini arttıran Terör sorunuyla (PKK Terörüyle) 
karşı karşıya kaldı. Uluslararası konjonktür içinde Kürt Meselesi olarak adlandırılan 
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ve bölgesel ve küresel aktörlerin ve dinamiklerin de devreye girip müdahil olduğu 
bu süreç hala Türkiye’nin milli güvenlik ve bekasında ve dış politikasında diğer so-
run alanlarıyla birlikte etkili olmaya devam ediyor. Özal, Ecevit, Erbakan ve Erdo-
ğan’ın liderliklerinde Türkiye, yeni dış politika yöneliminin parametrelerini Cumhu-
riyet’in temel kazanımlarının süreklilik unsurlarına insani ve demokratik açılım, zen-
ginleşme ve genişleme ile beraber tezahür edecek konsolidasyonla değişim unsurla-
rını da kendine has bir tarzda eklemlemeye çalıştı.  

 
1.ULUSLARARASI POLİTİK SİSTEMİN VE DIŞ POLİTİKA’NIN 

ANALİZİ   
Uluslararası İlişkiler disiplini içinde (özelikle uluslararası politika analizi ala-

nında) diğer sosyal bilim dallarında olduğu gibi tam bir kavramsal/kuramsal uzlaşma 
ve ortak payda yoktur. Benimsenilen model, yaklaşım ve yönteme göre tarihsel ve 
toplumsal olgu ve olaylar anlamlandırılmaya çalışılır. Bu bağlamda disiplinin ken-
dine has bir durumu söz konusudur. Tarihsel, toplumsal gelişmeler kadar bilim in-
sanlarının birikimi, yaklaşım tarzı ve bakış açılarına göre farklı tanımlamalar ve de-
ğerlendirmeler bu süreçte belirleyici olmuştur (Sönmezoğlu, 1995: 9-16). Bu biraz 
da sosyal bilimlerin konusunun karmaşık bir varlık olan insanla doğrudan ilgili ol-
masından kaynaklanmaktadır. David Singer 1961 yılında Uluslararası İlişkilerde 
Analiz Düzeyi adlı makalesinde böyle bir analizdeki temel sorunun üç boyutlu yer-
küreyi iki boyutlu bir kağıt üzerinde haritalandırma gayretine benzetmekte ve belli 
oranlarda bir çarpıtmanın kaçınılmaz olduğuna vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda güç 
dengesi yaklaşımı hala bir büyük anlatı (Grand Theory) olarak etkisini sürdürmekte-
dir. Singer, makalesinde uluslararası sistem ve ulusal devleti iki uç düzey olarak ele 
almaktadır (Sönmezoğlu,1995: 67-68).  

Kennet Waltz’ın Uluslararası Politika Teorisi kitabı alanda ayrı bir önem ve 
etkiye sahip olmuştur. Yeni Gerçekçilik diyebileceğimiz ekolü ortaya koyan Waltz 
aslında uluslararası yapı ve sistem üzerinde bir kalıcı teori arayışı içerisindedir. An-
cak daha çok iki kutuplu dünyanın güvenlik, barış ve istikrara katkısını vurgularken 
fazlasıyla Amerikan merkezli bir okuma yaptığı rahatlıkla söylenebilir. Kurama eleş-
tirel bakışı da dahil ederek teorik yaklaşımlardaki eksiklikleri ele alışı ustaca bir katkı 
sağlamıştır. Waltz’a göre Uluslararası politika ile dış politika ilk anda benzer görünse 
bile birbirinden farklılık arz eder. Uluslararası politikayı bireysel ya da ulusal dü-
zeyde açıklamaya çalışan teoriler indirgemeci yaklaşımlardır. İndirgemeci yaklaşım-
lara göre ‘bütün’, onu oluşturan parçalarının öznitelikleri ve etkileşimleri ile anlaşılır. 
Uluslararası düzeyde etki eden sebeplerin tasavvuru ise sistemik yaklaşımlardır 
(Waltz, 2015: 27). Dünya politikasını sadece devletlerin iç yapısına ve işleyişine 
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bakarak anlamak mümkün görünmemektedir. Waltz’a göre uluslararası politikanın 
dokusu büyük ölçüde değişmez kalır ve kendini tekrarlar ve anarşik karakterdedir 
(Waltz, 2015: 82-84). Birimlerin öznitelikleri yani devletlerin karakteristiklerinin 
ötesinde soyutlama yapmadan uluslararası sistemi ve yapıyı kavramak kolay değil-
dir. Birimlerin birbirine göre nasıl konumlandığı ve bu konumlanma tarzı ve düzen-
lenme biçimi sistemin bir özelliğidir (Waltz, 2015: 102-103). İç sistemler merkezi-
yetçi ve hiyerarşik karaktere sahipken uluslararası sistem adem-i merkeziyetçi ve 
anarşik tabiata sahiptir. Bu yüzden uluslararası politika’ya ‘hükümet yokluğunda si-
yaset’ nitelendirmesi de yapılmıştır (Fox’tan aktaran Waltz, 2015: 112). İç siyasal 
yapılarda düzenleyici ilkeler, birimlerin farklılaşması ve yeteneklerin dağılımı önem 
arz eder. Uluslararası yapıyı ararken kişinin görünmez olanla yüz yüze getirilme du-
rumu söz konusudur ki bu durum kafa konforunu bozabilecek bir rahatsızlığa yol 
açabilir. Ekonomideki piyasa örneğinde olduğu gibi (doğrudan aktörlerin sebep ol-
duğu sonuçları aşan ve çevreleyen bir atmosfer) uluslararası politik sistem de birim-
lerin etkileşimi ve birlikte eylemi sonucunda teşekkül eder ve birimleri kısıtlayıcı bir 
etkiye sahiptir. Uluslararası politik yapıda tezahür eden farklılaşmamış anarşik du-
rum ya da doğa düzenini andıran hal konumsal bir resimdir ve genel bir tasvirdir 
(Waltz, 2015: 112-125). Tabii burada anarşiden maksat hiyerarşinin olmaması duru-
mudur.  

Devletin çıkarı eylem kaynağını sağlar ve Realpolitik dış politikanın yürü-
tülme yöntemlerini gösterir ve onlara bir gerekçe sunar. Çıkar, yarar ve gerek (raison 
d’etat) Realpolitik’in anahtar kavramı olmuştur. Yapısal kısıtlar yöntemlerin onları 
kullanan devletlerin farklılıklarına rağmen tekraren niçin kullanıldıklarını açıklar 
(Waltz, 2015: 147).  

Uluslararası sistemin yapısı devletlerin dış politika stratejilerinde çok önemli 
bir rol oynar. Devlet’in dış politika stratejisi, “Devlet’in dış çevreye, ya da dış dün-
yaya karşı genel tutumunu, bu dünya ile olan bağlantılarını, iç ve dış amaçlarına 
ulaşmak ve bekleyişlerini gerçekleştirmek için kabul ettiği ve izlediği genel yönü kas-
tediyoruz” şeklinde betimlenebilir (Gönlübol, 1978: 64). İç siyasal yapının niteliği, 
ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar ile dış tehlikeleri algılama derecesi ve coğrafya ile 
doğal kaynakların niteliği ve niceliği bu süreçte etkilidir (Gönlübol, 1978: 64-65). 
Devletler dış politika yapımında stratejik, bürokratik, demokratik ve ekonomik yak-
laşımların etkisinde kalır (Arı Ö., 1987: 25).  Dış politika analizi sistem düzeyi ve 
aktör düzeyi olmak üzere iki düzeyde ya da aktör düzeyi (bireysel faktörler), devlet 
düzeyi ve uluslararası sistem düzeyi olmak üzere üç düzeyde yapılabilir (Arı, 2013: 
133). Bu süreç boşlukta oluşmadığı gibi içsel ve dışsal unsurlar olarak milli güç un-
surları, uluslararası sistemin yapısı ve karar vericiler, kamuoyu ve çıkar grupları 
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olmak üzere üç grup içinde mütalaa edilebilir (Arı, 2013: 133-134). Uluslararası güç 
konfigürasyonu ve yeteneklerin dağılımı belirleyici öneme sahiptir.  

Ulusal güç ve dış politika arasında doğrudan bir ilişki vardır. Göreli bir kavram 
olan gücün etki, kapasite ve ilişki gibi boyutları vardır ve devletteki sürekliliğin sağ-
lanmasında büyük bir önemi vardır. Algılama da güçle alakalı bir diğer husustur. 
Frankel’e göre güç bir kapasitedir ve diğer devletlerle kıyaslandığı zaman bir anlam 
ifade eder (Aktaran Arı, 2013: 139). Güç bileşenleri olarak coğrafya, doğal kaynak-
lar, nüfus, ekonomik ve askeri kapasite nicel unsurları biçimlendirirken milli moral, 
milli karakter, diplomasi ve hükümetin niteliği de nitel unsurları sağlar (Arı, 2013: 
141-151).  

 
2.TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKADA VİZYON ARAYIŞI 
Soğuk Savaş sonrası dünyadaki radikal değişiklikler önce küreselleşmeyi ar-

dından yerelleşmeyi daha çok gündeme getirecekti. Zaten her iki süreç birbirini te-
tikleyen etkileşimler olarak dikkat çekmektedir. Bu süreçlerle birlikte aktörlerdeki 
çeşitlilik ve farklılaşma uluslararası ilişkileri kavram ve bağlam olarak yapısal nite-
likte bir değişim ve dönüşüme uğratacaktı. Ulus- Devlet sistemi hala temel aktör ola-
rak rol oynasa bile devlet dışı aktörler dış politika alanında kültür, kimlik ve diğer 
tartışmaları da beraberinde getirerek gerçekçi yaklaşıma ek olarak çoğulcu, eleştirel 
ve inşacı modelleri öne çıkaracaktı.  

Türkiye’nin uluslararası ilişkiler disiplini alanında kendine mahsus yeni bir 
çekirdek kuram oluşturmasının arzu edilmeyen eklektizm’in (an undesirable eclecti-
cism) önüne geçilmesinde yararı olacağı düşünülebilir. Kavram, kuram ve yöntem-
leriyle epistemolojik bir bütünleşmenin sağlanması alanın disiplinler arası özelliğinin 
özgünlüğü ile birlikte ayırt edici nitelikleri ortaya çıkarması beklenebilir. Betimleme, 
açıklama ve öngörü olguların soyutlanması ile beraber kavramsal anlama ve anlam-
landırma boyutlarıyla kuramın işlevselliğini sağlar (Aydınlı, Kurubaş, Özdemir, 
2009: 32-43). Yeni anlayış ve perspektiflerin gelişmesine ek olarak alandaki akade-
misyenlerin yöntem ve kuramsal bilinç sahibi olması gelişimin önündeki engellerin 
aşılmasına ve süreklilik arz eden etkinliklere kaynaklık teşkil edebilecektir (Aydınlı, 
Kurubaş, Özdemir, 2009: 56-61). Tabii ki bu eğilimlerin tekçi yaklaşımlar yerine 
çoğulcu arayışları güçlendirmesiyle sahada bolca örneğine rastlanan komplocu yak-
laşımların da önüne bir set çekilebilecektir.  

Türkiye’nin dış politika alanındaki en temel problemi stratejik vizyon ve taktik 
kademelendirmenin teorik bağlamda tam olarak kurgulanıp pratiğe aktarılamaması-
dır. Bu durumun tarihsel kökenleri mutlak hakimiyet-mutlak terk salınımından kur-
tulamayan perspektifle acil konjonktürel çözüm arayışlarından kaynaklanan politik 
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irade ve tasarrufların birikimsel etkisine bağlanabilir. İfrat ve tefrit olarak yorumla-
nabilecek bu iki uç arasındaki gidip gelmelerin Osmanlı’nın son döneminden itibaren 
devam ettiği öne sürülebilir. Terke bağlı geniş çaplı göç hareketleri kaçınılmaz ol-
duğu gibi mutlak hakimiyet arayışı ile ciddi kayıplar yaşanabilmiştir. Psikolojik yıl-
gınlığın aşılması ciddi bir psiko-sosyal hazırlıkla beraber iç siyasi kültürü temel alan 
meşruiyet arayışı yeni dış politika yöneliminde bir kalkış noktası olabilir (Davu-
doğlu, 1995: 495-501).  

Türkiye’nin iyi, yararlı ve gerçekçi dış politika vizyonuna ihtiyacı vardır. Bu 
vizyon değişen dünyayı iyi okumalı; çok boyutlu, demokratik ve aktif olmalı; Tür-
kiye’nin kilit ülke konumuna uygun yapıcı nitelikte çok-taraflı bir anlayışı1 yaşama 
geçirmelidir (Keyman, 2007: 94-97). Türk dış politikasında yeni vizyon oluşturabil-
mek için statükocu felsefenin yeni şartlara uyumunu sağlayacak bir algısal dönüşüm 
gerekir. Değişime karşı reaktif bir anlayış değil değişimi kendi lehine döndürebilecek 
bir proaktif anlayış olası riskleri minimize eder. Dış politikanın dokunulmazları değil 
bir vizyonu ve misyonu olmalıdır (Gözen, 2006: 4).  

Türk Dış Politikasını ele alırken üç temel kuramsal yaklaşımı göz önünde tut-
mak gerekir. Gerçekçi kuram Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan NATO üyeli-
ğine kadar kesintisiz ön planda olan ve daha sonraki aşamalarda da etkisini sürdüren 
devletin varlığını, bekasını, güvenliğini ve menfaatini esas alan bir yaklaşımdır. Sis-
temdeki güç dağılımı, güvensizlik ve korku dış politika oluşumundaki ana unsurlar-
dır. Liberal yaklaşımlar ise daha çok çıkara vurgu yapar. Her ikisi de uluslararası 
sistemin anarşik yapısını kabul ederken gerçekçi kuram üniter yapıyı liberal kuram 
ise çoğulcu yapıyı öne çıkarır. İnşacı yaklaşım uluslararası işbirliğini özellikle eko-
nomik ve demokratik açılardan sahiplenir. İnşacı kuramdaysa uluslararası sistemin 
sosyal olarak oluşturulmuş yapısı öne çıkarılır. Toplumsal değerler, stratejik kültür, 
rol tanımları, kimlik ve ideoloji devlet-toplum düzeyinde etkilidir. İnşacı kuram aynı 
zamanda devlet yöneticisinin (etkili ve yetkili kimselerin) dünya görüşü, inanç sis-
temi ve kimlik tanımlamalarına yer verir. Devlet de toplum da zaman ve mekan dışı 
değildir ve her toplumsal olgu ve süreç gibi sosyal gerçeklikler zaman içinde değişe-
bilir. Gerçekçi kuram devletin davranışına, liberal kuram davranışla beraber çıkar 
oluşumuna odaklanırken inşacı kuram davranış, çıkar ve kimliğine odaklanır. An iti-
bariyle anarşik olarak tanımlanan uluslararası sistem hiyerarşik bir karakter kazana-
bilir ve bugün için Hobbesian olarak tarif edilen devletler arası ilişkiler Kantian 
forma dönüşebilir. İnşacı kuram araçsal ve faydacı kavramları yerine uygunluk kav-
ramına yer verir. Dış politika boşlukta ve soyut bir kar- zarar hesabı ile değil zaman 
içinde oluşan bir anlam dünyası ile biçimlendirilmektedir. İdeolojik tanımlamalar, 

 
1 F.Keyman’ın o dönemin şartları içinde vurguladığı ‘Avrupa eksenli’ olmalı görüşüne tam katılmadı-
ğımız için buraya almamış olduk.  
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roller ve kimlikler dış politikanın inşasında etkili olabilmektedir. Gerçekçi kuram çı-
karı inşacı kuram ise değeri odak noktası yapmaktadır. Stratejik kültür inşacı kurama 
göre nesilden nesile aktarılmaktadır (Oğuzlu, 2012: 23-41).  

 Bu kuramlarla birlikte eleştirel kuramları da dikkate alan bir yaklaşım ve yö-
nelimle ‘farklı akılların bileşke vektörü’ olarak tanımladığımız ‘global asabiye’ mo-
deli yerel, milli ve küresel ölçekli vizyon oluşumuna ciddi katkılar sağlayabilir (Kor-
kusuz, 2012: 94-103; 609-658). Türkiye’nin dış politikasını biçimlendirirken farklı 
kuramları özgün bir siyasi akıl mimarisiyle birbirlerini tamamlayacak tarzda ele al-
mak gerekir.  

 
3.TÜRK DIŞ POLİTİKASI’NIN SÜREKLİLİK İÇİNDE DEĞİŞİMİ  
Siyaset iç ve dış politika üzerinden ekonomi, kültür, güvenlik ve diplomasi 

kapsamında belirlenmiş bütüncül bir bakış açısı ve uygulama ile yürütülür. Bir 
Ülke’nin siyaseti iç ve dış yönelimler açısından birbirini tamamlar ve bütünler nite-
likte olmak durumundadır. Aksi halde milli dış politika’dan bahsetmek mümkün de-
ğildir. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu yana böyle bir arayış içerisinde olsa 
dahi özellikle dış politika alanında sebebi bilinen ve açığa çok net çıkarılmayan eko-
nomi politik ve finansal faktörlerden dolayı tam bağımsız bir çizgiyi istediği ölçüde 
hayata hakim hale getirememiştir. Siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlıkla taçlan-
dırılması her zaman nihai hedef olmuştur. 1. Dünya Savaşı sonrasındaki göreceli ba-
rış atmosferinde hakim paradigma ‘Batı’ya rağmen Batıcılık’, ‘Yurtta sulh ve Ci-
han’da sulh’ ile ‘muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma’ biçiminde tezahür 
ederek Türkiye kendi istiklali ve İstikbal’ine odaklandığından ve bu bağlamda Orta-
doğu’da sömürgecilik ve emperyalizme karşı savaşımında galip gelen tam bağımsız 
devlet ve toplum yok denecek kadar az olduğundan Türkiye’nin Ortadoğu’ya bakışı 
uzun dönem mesafeli ve soğuk durma biçiminde olmuştur. Osmanlı Devleti’nin yı-
kılması ve Anka’nın külleri içinden yeniden yükselme süreci elbette ki zaman ala-
caktı. Bir de dönemin büyük ve egemen devletleri petrol ve diğer enerji kaynakları 
dolayısıyla Türkiye’yi mümkün mertebe sahanın dışında tutmaya çalışıyorlardı. Bu 
süreçte Türkiye özellikle SSCB ile ilişkiler üzerinden meşruluğunu sağlamaya çalı-
şarak Lozan’ın alt yapısını hazırlamış ve ideolojik yönden Batılılaşma ile de Milletler 
Cemiyeti sistemindeki yerini almaya çalışmıştı. Ayrıca yeni güç dengesi ve reelpoli-
tik arasında sarkaç hareketi yapan ve yeniden düzenlenen uluslararası politik atmos-
feri içinde başat aktörler olan İngiltere ve Fransa ile oynadığı satrançta kaybetme-
meyi, kazanmayı esas almıştı. Bu süreçte ABD çok ön plana çıkmasa bile sürece 
müdahil ve müzahirdi. Bu süreçte temel hedef olarak mümkün olduğu nisbette ‘Mi-
sak-ı Milli’ gerçekleştirilmeye çalışılacaktı. Çözümsüz kalan konular zamanın, 
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uluslararası konjonktürün elverişliliğine ve şartların olgunlaşmasına bırakılacaktı. 
Başta Musul (Yani Petrol) olmak üzere sonuçsuz kalan mevzular o dönemden bu-
güne devam eden eleştirilerin jeo-politik açıdan ağırlık merkezini teşkil edecekti. 
Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin varlık ve beka meselesi Batı Hegemonyasına tam an-
lamıyla itiraz edebilecek imkan ve kabiliyete erişmeyi tehir edecekti (Korkusuz, 
2019: 1-79). Bağımsız bir dış politika izleyebilmenin şartlarından bir tanesi dış tica-
ret ve ekonomik ilişkilerde herhangi bir ülkeye bağımlı olmamaktır (Öymen, 2005: 
221).  

A.F.Cebesoy bir vakitler Rus’ların Van, Bitlis ve Muş’u istemelerinin sebebi 
olarak “bizim Turancı ve İslamcı siyasetimizi önlemek...” olarak yorumlar (aktaran 
Akşin, 1991: 41). Kuvvetle muhtemel bu ideolojik akımlardan uzak durmanın bir 
sebebi de bu ve buna benzer değerlendirmeler olmuştur. Yine Akşin Atatürk’ün milli 
siyasetinde Nutuk’tan alıntıyla, “Harici siyaset dahili teşkilatla mütenasip olmak la-
zımdır.” vurgusuyla milli siyaseti açıklar. Milli siyaset türlü emellerin ve ihtiraslı 
hayallerin ötesinde, “Barış içinde Türkiye’nin refah ve saadetini sağlayacak milli 
yolu bulmak, başkalarına zarar verecek hareketlerden çekinerek medeni cihanın mü-
tekabil dostluğunu ve teveccühünü kazanmaktır.” (Akşin,1991: 42-43). Yine Akşin 
şu çarpıcı tespiti yapmaktadır: “Eğer Türk ve Arap unsurları, yüzyıllarca yıllık ortak 
hayatın iyi yönlerini düşünüp alıp, kötü ve acı yönlerini zamanın normal işlemesine 
bıraksaydılar, bırakabilseydiler bugün Asya ile Avrupa ve Afrika’yı birleştiren top-
raklar üzerinde, muazzam yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden ortaklaşa faydalana-
cak büyük bir varlık olurlardı. İngiliz’ler egemenliklerini tanıdıkları eski sömürgele-
riyle serbestçe birleşerek yeni bir birlik kurdular. Fakat bizim için buna imkan ol-
madı. Bilhassa yabancı emperyalist memleketler, başta Rusya, İngiltere, Fransa ol-
mak üzere, böyle bir tarihi gelişmeye şiddetle engel olacaklardı, oldular da.” (Ak-
şin,1991: 44). Bu görüş ve düşünceler Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi şartlar ve ku-
şatmalar altında kurulduğunu çok iyi betimlemektedir. Ortadoğu’ya karşı benzeri ih-
tiyatlı tutum İ. İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı döneminde de sürdürülecekti.  

2. Dünya Savaşı sonrasından bugüne kadar gelinen süreçte dış dinamikler ve 
tarih, coğrafya ve psiko-sosyal kökenli iç dinamiklerin sarmal ve bileşik etkisinden 
dolayı yeniden bir dış siyaset arayışı ihtiyacı ön plana çıkmaya başlamıştır. Demok-
ratikleşme ve çok partili hayatla birlikte kamuoyu talep ve tercihlerini önce merkezi 
hükümetin teşekkülü üzerinden iç siyasete daha sonra dış politikaya da taşımaya baş-
lamıştır. Bu süreçte dış politikayı belirleyen esas aktör DP (Demokrat Parti) ve taşı-
yıcı sütun ise Türk-Amerikan ilişkileri olacaktı.  

Başkan Truman 12 Mart 1947 tarihinde yapmış olduğu Kongre konuşmasında 
Türkiye ve Yunanistan için yapılması düşünülen yardım paketinin onaylanmasını is-
tiyor ve aksi durumda bu ülkelerin demokratik Batı için kaybedileceğini 
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vurguluyordu. Açıkça kastedilen Sovyetler’den gelen tehditlerdi (Bağcı, 1990: 11-
12). Ardından süreç NATO’ya girişle perçinlenecekti.  

DP’in iktidara geldiği 1950’den sonra da Türk-Amerikan ilişkileri giderek 
güçlenecekti. A.Menderes ve F.Köprülü geçmişte ihmal edilen Ortadoğu ülkeleriyle 
ilişkileri onarmak ve güçlendirmek istiyorlardı. Bağcı’ya göre bu durum, “Tür-
kiye’nin Ortadoğu’nun zayıf müslüman ülkelerine ‘big brother’ rolünü oynayacak 
olmasıydı” şeklinde tasvir edilmekteydi (Bağcı, 1990: 46). Daha sonra 1955 yılında 
Bağdat Paktı kurulacaktı. Bu duruma Nasır’ın Mısır’ı ve onunla birlikte hareket eden 
Suriye karşı çıkacaktı. Nasır, bu Pakta itirazını Türkiye’nin İsrail’le olan ilişkileri ile 
beraber Paktın Amerika, İngiltere ve Fransa’nın etkisiyle Türkiye tarafından liderli-
ğin üstlenildiği varsayımlarıyla temellendirmeye çalışıyordu (Bağcı, 1990: 65-68). 
Irak’ta Temmuz 1958’de gerçekleştirilen askeri darbeden sonra Kral Faysal ve Nuri 
Es Said idam edilecekti ve bu gelişme Menderes’in Ortadoğu politikasına karşı bir 
hareketti. Bu arada İ. İnönü, Menderes’i Ortadoğu’da bir macera politikası izlemekle 
eleştiriyordu. Bağdat Paktı 1959’da CENTO adını alıyordu ve CENTO’yu oluşturan 
ülkeler Nisan 1960’da Tahran’da toplansalar da Menderes iç politik nedenlerle buna 
iştirak edemeyecekti (Bağcı, 1990: 96-100). Zaten kısa bir süre sonra ilk askeri darbe 
27 Mayıs 1960’da gerçekleşecek ve Türkiye ileriki bir tarihe kadar Ortadoğu konu-
suna çok fazla müdahil olmayacaktı.  

Türkiye’de Ortadoğu’yla ilgili yönelimlerin müesses nizam tarafından başla-
tılması Kıbrıs Krizi’ni takiben ABD Başkan’ı Johnson tarafından yollanan ve ‘gece 
gelen mektup’ ifadesiyle bilinen süreçten sonra kontrollü bir şekilde ve tedrici surette 
olmuştur. Türkiye’nin Avrupa ile olan gerilimleri ve Batı Blokuyla olan problemleri 
ve Kuzeyden Sovyet tehditlerinin hala unutulmamış olması ister istemez yeni arayış-
lara girmesine yol açacaktı.  

Ecevit ve Erbakan çizgisindeki demokratik sol ve millici yaklaşımlar Hükü-
meti kurduktan sonra ilk olarak Kıbrıs konusunda uzlaşarak en büyük neticeyi aldılar. 
BM platformunda en büyük destek İslam Ülkelerinden alınabilirdi ve bir şekilde am-
bargolar ve yalnızlıktan kurtulma sağlanabilirdi. Bu süreçler ve Petrol Krizi gibi ko-
nular da Ortadoğu ile olan ilişkileri besliyordu. Ancak MSP Lideri Erbakan’ın popü-
laritesinin İslam Dünyasında artması ve söylemleri de bu yeni dönüşüm sürecinde 
farklı bir aktivasyon enerjisi sağlıyordu.  

12 Eylül Askeri Darbesi ise Devlet Başkanı K.Evren’in bizzat sahiplenmesiyle 
(İKÖ üzerinden) Ortadoğu ile ilişkiler ağırlıklı olarak ticaret ve ekonomik kapsamda 
ivme kazanıyordu. Nihayetinde Türkiye’nin Ortadoğu ile olan ilişkileri pek çok se-
bebin bileşkesi ve Özal’ın katalizör rolünden de toplam etkiyle beslenerek AK Parti 
dönemindeki muhafazakar demokrat kültür bağlamında farklılaşma çizgisine doğru 
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evrilmiştir denilebilir. Özal’ın Ortadoğu ile ilişkileri ekonomik temele oturtarak ele 
aldığı söylenilebilir (Birand, 1988: 249). Özal ekonomi, kültür ve ticareti canlandır-
madan güçlü bir Türkiye’nin olmayacağını çok iyi bilen bir liderdi. Özal’a göre, si-
yasi ve ekonomik öncelikleri saptarken genel dünya durumuyla birlikte yakın bölge 
içine çok iyi bakmak gerekir. Değişim tamamlanmamıştır ve bu süreç ‘hassas ayar’ 
ister. Her yerde etrafta hadiseler olurken Türkiye’nin sükun adası olması mühimdir. 
Türkiye bütün imkanlarını bir sepete koyamaz. Yanlışlık yapılmaması, daha az ba-
ğımlılık ve büyük işler yapmak için açılan kapılardan girmek gerekir (Özal, 1992: 7-
16).  

Cezayir’den Basra körfezine dek yayılan coğrafyada yaşayan Arap ülkeleri ve 
halkları yaklaşık 400 yıla yakın İslam’ın geleneğinde olduğu şekilde Osmanlı İmpa-
ratorluğu içinde eşit haklara sahip olarak yaşamışlardır. Sonra bu topraklar impara-
torluğun gücü azaldıkça 1830-1918 yılları arasında sömürgeci Fransa, İngiltere ve 
İtalya’nın nüfuz bölgeleri haline gelecekti (Soysal, 1999: 515). Türkiye Cumhuri-
yeti’nin kurulmasından sonra Irak’la Musul Meselesinden (İngiliz mandası altında 
iken), Suriye ile Hatay meselesinden dolayı sıkıntı yaşanmış olsa bile genel olarak 
Türkiye’nin laiklikle beraber Batı dünyasında yer almış olmasından kaynaklanan 
eleştiri ve kırgınlıkların dışında ciddi bir kriz ve problem yaşanmamıştır denilebilir. 
Yapılan eleştiriler İsrail devletinin hızla tanınması ve giderek artan ilişkiler, Hatay 
sorunu, Türkiye’nin laikliğe geçiş süreci ve Osmanlı mirasına dair bazı olumsuz algı 
ve imajların zaman zaman gündeme gelmesi olmak üzere 4 ana başlıkta toplanabilir 
(Soysal, 1999: 516-521). Özellikle Arap Bahar’ı sonrası ortaya çıkan gerilim ve kriz-
leri geçici, konjonktüre bağlı durumlar olarak görmek gerekir. Siyasiler arasındaki 
olumsuzluklar toplumlar düzeyinde gözlenmemektedir.  

Ortadoğu ‘anasırı erbaa’ diyebileceğimiz dört temel müslüman unsura – 
Türk’ler, Arap’lar, Farisi’ler (İranlılar) ve Kürt’ler – ve Süryani ve Yahudi’ler başta 
olmak üzere daha pek çok etnik ve dinsel topluluğa ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla, özellikle Hilafetin kaldırılmasından sonra, Kürt mese-
lesi hep gündemde olmuştur. Osmanlı Devleti’nin parçalanmasıyla beraber Kürtler 
de pek çok irili ufaklı devlete dağılmışlardır. Tarihsel olarak bin yılı aşkın bir süre 
birbiriyle temel problem yaşamamış olan Türk’ler ve Kürt’ler iç ve dış dinamiklerin 
kışkırtmalarıyla beraber özellikle yeni kimlik tanımı ve seküler ideolojik tutunum 
sebebiyle karşılıklı ciddi travmalardan geçmişlerdir. Teorik olarak bir topluluk var 
denilmesiyle var olmaz ve yok denilmesiyle de yok olmaz. Aslında Lozan’da bulu-
nan çözüm Türkiye’de yaşayan her müslümanın Türk kabul edilmesi ve azınlıkların 
sadece gayrı müslimleri kapsamasıydı. Anayasa ve yasalarda ve özellikle devletler 
özel hukukunda Türk ifadesinin etnik bir köken anlamına gelmediği vurgulansa da 
pratik yaşantılar, görülen muameleler ve daha pek çok sosyal, ekonomik ve politik 
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sebep 1983’e kadar bir sessizlik ve inkar safhasını içerecekti. Maalesef Kürtçe yasağı 
bu işin en temel sıkıntı kaynağıydı. İlk önce Özal’ın 1989’da “Ben de Kürt kökenli 
olabilirim” ifadesi ve 1991’de dil yasaklarının kaldırılmaya başlanması ile 1984’de 
kurulan PKK’nın terör eylemlerine karşı bir ön alma çabası ve bu konudaki normal-
leşmeye katkı olacaktı. Soğuk savaş sonrasının yeni dinamikleri ile bu konu Tür-
kiye’nin uluslararası boyutlarda karşısına çıkabilme potansiyeli taşımaktadır (Ata-
man, 2001: 33-47). AK Parti döneminde bu konuda çok daha ileri adımlar atıldı ve 
kimi çözümler geliştirildi (Başta TRT 6’nın kurulması, işkenceleriyle meşhur Diyar-
bakır Cezaevi’nin müze yapılması ve diğer yasakların kalkması) ve uygulamaya ko-
nuldu. Ancak silahlı mücadeleden vazgeçmeyen örgüt sadece kendini bitirmekle kal-
madı; geniş bir toplum kesimi için hayatı çekilmez hale soktu. Bu mesele Orta-
doğu’nun en hassas konularından birisidir ve Türkiye bu meseleyi kendi milli güven-
liğini merkeze alarak Ortadoğu’nun barış, huzur ve güven içinde olmasını ve kalma-
sını hedefleyerek – hiç kimsenin ve dahili ve harici gücün yönlendirme ve tehdidine 
boyun eğmeden – tıpkı Misak-ı Milli’de olduğu gibi çözebilecek siyasi kararlılık ve 
kapasiteye sahiptir.  

Yerel, bölgesel ve küresel ölçekli olarak Ortadoğu’ya dair güç bileşenleri ve 
başat dinamikler açısından Türkiye’nin geleneksel statükocu hariciye siyaseti özel-
likle SSCB’nin parçalanmasından sonra önce dönüşüme uğramış ve ABD’nin Irak’ı 
işgal girişimleri ile beraber köklü değişimler yaşamak durumunda kalmıştır.  

Doğu bloğunun yıkılmasından, istikrarsızlıkla beraber derin ekonomik ve si-
yasi biçim değiştirme tezahür edecekti. İlklerde bu sürecin Türkiye’nin güvenliğini 
bir bilinmezliğe ittiği düşünülse bile Irak’ın Kuveyt’i işgali ve Sovyetler’in dağılma-
sıyla birlikte Batılılar tarafından yeniden hayati önemi vurgulanmaya başladı. Tür-
kiye, Soğuk Savaş süresince neredeyse uluslararası politikada kaybolmuştu ve pasif 
ve itaatkar bir tutum takınmıştı. Bu süreçten sonra daha iddialı ve aktif bir tutum 
alarak problemli konuları gündeme taşıyarak çözüm için kabul edilebilecek bir tarza 
doğru yönlendirmeye çalışacaktı. 1950’de Kore’ye asker gönderdikten sonra ilk kez 
1992’de Somali’de uluslararası bir askeri harekata katılacaktı. Çatışmaların önlen-
mesi bağlamında Bosna savaşında rol almanın dışında ondan önce 1988’de Irak’tan 
(Halepçe katliamı sonrası) ve 1989’da Bulgaristan’dan gelen mültecilere sahip çıkan 
Türkiye ‘insancıl yardım programları’ kapsamında inanç ve etnik köken farkı gözet-
meksizin pek çok ülkeye destek olacaktı. Güvenlik konusunun çok karmaşık hale 
geldiği bu yeni dönemde Türkiye ‘barışı koruma’ dışında kendisine yönelik meydan 
okumaları, değişimi etkileyebilme ihtiyacı içine girecekti (Kirişçi, 1994: 392-408).  

Türkiye’nin iç siyasetinde olduğu gibi dış politika alanında da en renkli lider-
lerinden birisi olan Prof.Dr. Necmettin Erbakan uzun yıllar süren muhalefet süre-
cinde ve kısa süren Başbakanlığı döneminde Türkiye’nin Ortadoğu ile ilişkilerinde 
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sosyal gerçeklik olarak alt yapıyı inşa etme sürecinde başat konumdadır. Türkiye’nin 
tarihsel misyonu ve stratejik kültürü ile Batı’nın itirazına rağmen İran’la doğal gaz 
antlaşması yapması ve İslam Ülkeleri arasında D-8’i kurması bir milat olmuştur 
(Korkusuz, 2012: 454-459). Kişilikli dış politika stratejisi söylemdeki ağırlığını ko-
rusa bile eylemde uzun süreli olarak kendisine tam varlık alanı bulamamıştır ve 28 
Şubat post-modern darbesiyle ilgili Hoca’nın “tarihin akışı içinde basit bir nokta 
olarak kalacaktır” sözleri zihinlerde yer ederek Erbakan Hoca iktidardan uzaklaştı-
rılacaktır. Erbakan Hoca’nın Başbakanlığı döneminde dış politika alanında maalesef 
çok başlılık yaşanmıştır. Bir taraftan O ve arkadaşları, diğer yandan Çevik Bir ve 
generaller ve öte yandan Demirel ve Çiller ayrı ayrı tutum izlemişlerdi (Arpacı, 2017: 
311-312). D-8 daha sonra işlevsiz kalmıştır (Arpacı, 2017: 318). Ancak bu girişim 
her şeye rağmen Türkiye’nin jeo- politik, jeo-ekonomik ve stratejik kültür açısından 
önemini Ortadoğu ve İslam Dünyası başta olmak üzere küresel ölçekte göstermiştir. 
Bu süreçlerin hepsi bir fayda-maliyet analizinden ve kritik değerlendirmelerden ge-
çirilerek başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere AK Parti’ye deneyim zenginliği 
kazandıracaktı.  

AK Parti döneminin dış politika alanında gerçekleştirdiği en önemli yenilik ve 
atılım zihniyet dünyasında ve medeniyet algı ve tasavvurunda olmuştur. Batı’nın tek 
ideal medeniyet olduğu iddiasının kritize edilmesiyle birlikte derin toplumsal kat-
manlarda ve adil hafızada zaten varolan ‘Medeniyetimiz’ imajinasyonu teritoryal, 
bölgesel ve küresel ölçekte ‘varlık-bilgi-değer’ planında yeni bir uluslararası düzen 
kurucu iradenin adımları olarak öne çıkarılmıştır. İspanya ile birlikte gerçekleştirilen 
‘Medeniyetler İttifakı’ çoğulcu paradigmanın tarihsel kurumlarla sınırlı kalmayan bir 
aktüel örneğini açığa çıkaracaktı. Karşıtlıklar ve zıtlıklar üzerinden dünyayı kendi 
hegemonyası altında biçimlendiren Batı Medeniyeti algısının insanlık ve yeryüzü 
için alternatif sunma kapasitesinin kalıp kalmadığı temelden sorgulanacaktı. Her me-
deniyetin kendine has bir ben-idraki vardı ve bu kendi dünyasında anlamlı olabilirdi. 
İslam medeniyeti, Batı’nın hiyerarşik ve dayatmacı tek tipliliğine karşı çoğulcu bir 
anlayışı besleyen parametrelere sahipti. A.Davudoğlu’nun medeniyet merkezli dü-
şünme, politik rekonstrüksiyon ve yeni uluslararası düzen söylemlerini  küresel siya-
sete kendine has bir tarzla taşıyan R.Tayyip Erdoğan “dünya beşten büyüktür”, “batı 
bundan böyle daha uzun süreli olarak dünyanın merkezi değildir” çıkışlarıyla global 
bir etki, bilinç ve farkındalığa imza atacaktı (Yeşiltaş, 2014: 43-49).  

Türk dış politikası bir enstrüman olarak dış ekonomik ilişkileri kullanmakta-
dır. Soğuk savaş sonrası Sovyetler’in dağılmasıyla siyasi kriz, 11 Eylül saldırılarıyla 
ortaya çıkan zihniyet, kimlik krizi ve 2008’de ortaya çıkan finansal kriz küresel kı-
rılganlıklara ayna tutmaktadır. Bu krizler tehditlerle beraber fırsatları da getirmekte-
dir. AK Parti’yi vücuda getiren iç dinamiklerin yanı sıra dış dinamikler de söz 
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konusuydu. 1990’ların Türkiye’sindeki alt üst oluşlar yeni bir siyasal özneyi çağırı-
yordu. Yabancı sermaye yatırımları, pazar çeşitliliği ve entegrasyon ve özel sektörün 
dünyaya açılması 2002-2012 yılları arasında daha önceki dönemlerde hiç olmadığı 
kadar çok yüksek düzeydedir. Ekonominin ve siyasetin liberalizasyonu ile eş anlı 
olarak Batıcılık kapsamındaki statükoculuk ve meşruiyetçilik değişim ve dönüşüme 
uğrayacaktı. Bu dönemde klasik dış politika reddedilmeden diyalektik bir kurguyla 
içerilerek aşılmak istenecekti ve yumuşak güç bu işin merkezini teşkil edecekti. Sert 
güçlerin kullanılması daralma ve gerilimleri beraberinde getirebilirdi. Türkiye eko-
nomide de ölçeği büyüterek Ortadoğu’ya doğru ekonomik ilişkileri genişletecekti. 
TİKA hemen yer yerde etkisini hissettirecek ve Türk işadamları Ortadoğu, Bal-
kan’lar, Orta Asya ve Afrika başta olmak üzere her yerde arzı endam edecekti (Ağca, 
2017: 1-3).  

AK Parti İktidarının ilk döneminde özellikle öne çıkarılan İslam’la demokra-
sinin beraber yaşayabileceği ve modernitenin sadece Batı’ya ait olmadığı yaklaşımı 
Türkiye’nin çevresine ve dünyaya vereceği mesaj bakımından oldukça önemli ve et-
kiliydi. Türkiye’nin AB tam üyelik müzakereleri üzerinden de Ortadoğu ile Avrupa 
arasında bir köprü oluşturma konumu yeniden ön plana çıkacaktı (Keyman, 2007: 
86-87).  

Milenyum sonrası Kasım 2002’de iktidara gelen AK Parti döneminde Orta-
doğu’da hacet kapıları açılmıştır. AB ve ABD ile paralel işleyen ilk dönemde bölge-
deki etki ve nüfuz artmış olsa dahi ‘Arap Baharı’ sonrası işler sarpa sarmıştır. Ancak 
her şeye rağmen Türkiye, Ortadoğu’da aktörlük ve oyun kuruculuk kabiliyetine ön-
ceki dönemlere nispetle bu dönemde erişmiştir.  Özellikle Filistin meselesinde alınan 
insiyatifler ve insani yardım temelindeki insani yönelimli dış politika hasseten Af-
rika’da ve Asya’da etkili olmuş durumdadır. Özellikle 15 Nisan Referandumu ve 
sonrası ortaya çıkan tabloya göre Sayın Erdoğan’ın tıpkı iç politikada olduğu gibi dış 
politikada da oyun kurucu konumuna geldiği rahatlıkla söylenebilir.  
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Resim 1: Ortadoğu‘da Petrol Gecen Yüzyılın Savasları ve Siyasetinde Başat 
Rol Oynamıştı ve Bugün Hala Diğer Enerji Kaynaklarıyla Birlikte Aynı Etkisini Sür-
dürmektedir 

 
 
II.Abdülhamit Han ve Gazi Mustafa Kemal Paşa’dan sonra Türkiye’nin iç ve 

dış politik meselelerinin bu ölçüde etkileştiği bir başka dönem söz konusu değildir. 
Bu dönem aslında geçmişten çok geleceğin de bir prototipi olabilecek farklı bir peri-
yottur.  

Türkiye’de AK Parti döneminde özellikle dış politika alanında kapasite ko-
nusu da sıklıkla tartışılmaktadır. Türkiye’nin ekonomik, askeri ve diplomatik kapa-
sitesinin hedef ve amaçlar için elverişli olup olmadığı gündeme getirilmektedir. Orta 
büyüklükte bir bölgesel güç konumuna yükselen Türkiye’nin 2023 merkezi güç he-
define ulaşabilecek ve küresel bir güç gibi tek başına hareket edebilecek imkanı var 
görünmemektedir. Ancak Türkiye’nin 1980-2012 yılları arasında GSYH’ı açısından 
büyüme rakamlarına bakıldığında dünyanın en büyük 25 ekonomisi arasında 11,6 
katlık artışla Çin ve Güney Kore’den sonra üçüncü sıraya yükseldiği görülmektedir. 
AK Parti iktidarı döneminde (2002-2012) 3,4 kat ile en fazla büyüme oranı yakalan-
mıştır. Türkiye, Dünya’nın 17. büyük ekonomisi olmuştur. 1980’de 68 milyar $ olan 
GSYH 2002’ye kadar ancak 232 milyara ($) çıkabilmiştir. GSYH 2002-2012 ara-
sında ise 789 milyar $ olmuştur. Bu gerçekten çok ciddi bir başarı ve sonuçtur. Askeri 
kapasite ise harcamalara rağmen göreceli olarak artmıştır. Atak helikopteri başta 
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olmak üzere özellikle İHA ve SİHA’lar etkin konumdadır2. Diplomatik kapasite ba-
kımından yeni büyükelçilikler ve konsolosluklar açılsa bile kariyerden meslek me-
murluğu için sayı oransal olarak gelişmiş devletler seviyesinde değildir. Kapasitesi 
ne olursa olsun Türkiye reel politiğin salt çıkar ve güç odaklı söylemine kapılmadan 
yumuşak güç ve insani ve ahlaki gerekçeleri barış misyonu bağlamında sürdürmeli-
dir. Türkiye’nin Küresel güçlere rağmen doğrudan etki ve sonuç doğurabilecek ey-
lemler yapabilme kapasitesi sınırlıdır (İnat, 2014: 1-22).  

Aktüel dış politika inşasında Sayın Erdoğan’ın öğrenen ve gelişmelere açık bir 
lider olarak yeniden takım oyunu kurma yönündeki iradesinin yanında tarihsel şart-
ların ve dünya konjonktürünün etkisi büyüktür. Eksik, yanlış ve yetersiz görülen yak-
laşımların yerine sahada bizzat gözlenen hadise ve deneyimlerin de belirleyici olduğu 
bir topyekûn farklılaşma sürecinin belirlediği yeniden okuma ile tekrardan vaziyet 
alma halinin bileşkesi bir karmaşık durum analizinden söz etmek yerinde olacaktır. 
Hak ve Adalet paylaşılan üstün değerler olarak en azından söylem ve ideal amaç 
olarak sabit referans çerçevesi ve değerler setinde birincil önceliğe sahiptir. Bu he-
defe giden yolda tarihsel, toplumsal ve kültürel içerik ve zenginlik algı ve yönlendir-
melerde esas faktördür. ‘One Minute’ ve ‘Dünya Beş’ten Büyüktür’ çıkışları bireysel 
ve kurumsal düzeyde çok ciddi etki alanlarına erişmiştir. Bütün bunlarda ‘mazlum 
dünyanın sesi ve temsilcisi’ olma pozisyonu öne çıkmıştır. En kritik meseleler ve 
kördüğüm Suriye, Mısır, Libya ve Irak’ta ortaya çıkmıştır. İdealler’in gerçekleşme 
düzeyi ve katsayısı umulan tarzda olmayınca sorgulamalar da her seviyede artmıştır. 
Süreç içerisinde çözümsüz kalan birçok başlık Reis-i Cumhur’u farklı arayışlara ve 
hariciyeye bizzat müzaheret etmeye yöneltmiştir denilebilir.  

Bölgede yaşanan birçok etnik, mezhebi ve politik kırılma noktası ve peş peşe 
yaşanan dahili travmalar (Atipik bir örnek olarak FETÖ’nün 15 Temmuz Darbe gi-
rişimi) yeniden bakış ve algılama ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Liderlik kendi 
bildiği yoldan sevk ve idareye başlamış ve halen de süreci yönetmeye devam etmek-
tedir. İç ve dış politika esasta aynı şeydir diyen Napolyon’u doğrulayan bir yaklaşım 
ve değerlendirme tarzı Türkiye ortalamasına ve normallerine denk düşen bir esnek-
likle sürdürülmeye çalışılmıştır.   

 
4.ENERJİ, GÜVENLİK VE İNSANİ DİPLOMASİ BAĞLAMINDA İN-

TERAKTİF BÜTÜNCÜL DIŞ POLİTİKA ARAYIŞI  
Uluslararası İlişkilerde ‘Dördüncü Tartışma’ ya da pozitivizm sonrası eleştirel 

dönemin belirginlik kazanarak olgunlaşmaya başladığı 1990’lar boyunca yapan-yapı 
 

2 Son barış pınarı operasyonu esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vurguladığına göre Türkiye artık 
askeri üretim teknolojisinin %70’ini yerli imkanlarla yapmaktadır.  
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(structure-agents) tartışmaları kapsamında sosyal kuram birey-devlet, aktör-sistem, 
parça-bütün, bireycilik-bütüncülük, mikro-makro, sübjektivizm-objektivizm gibi iki-
likler öne çıkmaya başlamıştır (Ereker, 2013: 46). Ayrıca dış politika analizlerinde 
karar verme yaklaşımı bağlamında karşılaştırmalı siyaset analizleri gündeme getiril-
meye başlanmıştır. Karar alıcıların sübjektif durumuna odaklanarak davranışların ar-
dındaki algılamalar, imajlar, inanç sistemleri gibi sosyal psikolojiden alınan kavram-
lar sürece dahil edilmiştir (Ereker, 2013: 50).  

Hali hazırda Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden  hariciye siyaseti yürütülmekte-
dir. Dışişleri Bakanlığımız ‘umur-u hariciyeyi’ yürütürken mümkün olan en yüksek 
seviyede bir adaptasyon ve senkronizasyonla süreçleri ve krizleri sevk ve idare et-
meye çalışmaktadır. Bu işler yapılırken mevcut nitelikli kadrolara yeni katkılarla in-
teraktif-bütüncül rol oynayabilecek yeniden yapılanma ile seyyaliyet ve dinamizm 
kazandırılma gereksinimi söz konusudur. Süreklilik ve değişim hattına ekonomik, 
askeri ve diplomatik güç kaynaklarını devreye sokarak insani, vicdani ve vizyoner 
bir bütünleşmeyi sağlamak öncelikli hedef olmalıdır.  

Günümüzde insan hakları yalnız devletlerin değil uluslararası ilişkilerin de ana 
gündem maddesini teşkil etmektedir. Demokratik ülkeler artık insan hakları ihlalle-
rini bir iç mesele olarak değerlendirmemektedir. Bazı devlet liderleri (örneğin yakın 
geçmişte B.Clinton) bu tip ihlallerde müdahaleye haklarının olduğunu söylemektey-
diler (Öymen, 2005: 249). Ancak bu tip yaklaşımlar her nedense Ortadoğu söz ko-
nusu olduğunda hep unutulup ihmal edilir. Çünkü Ortadoğu başta petrol olmak üzere 
tam bir enerji havzasıdır. Burada güvenlik kavramı da enerji arzının kesintisiz sür-
mesi anlamına gelir ya da getirilir. Süveyş krizinden sonra Ortadoğu’da eski güçlü 
pozisyonunu kaybeden İngiltere’nin yerine ABD başat konuma geçmiştir. Eisen-
hower komünist bloktan bir saldırı gelmesi ihtimalini önlemek adına Suudilerle özel 
bir anlaşma yapma yoluna gitmiştir. Ortadoğu ülkelerine askeri ve ekonomik yar-
dımlar sağlamak ve gerektiğinde güvenlikleri için silahlı müdahalede bulunmayı içe-
ren ve kendi adıyla anılan doktrinini yayınlamıştır. Suudi’ler de Dahran Üssü’nün 
kullanılmasına ek olarak daha sonra ARAMCO adını alacak petrol şirketini Ameri-
kalılarla birlikte yürütmeye karar vermişlerdir. Amerika, Irak’ın Bağdat Paktına dahil 
olması için Suudi’lerden destek istemişlerdir (Kılıçaslan, 2015: 95-96). Buna benzer 
olaylar Ortadoğu’da hep devam etmiş ve en son ‘Arap Baharı’ esnasında petrol fi-
yatlarındaki artışla kendini bir daha göstermiştir. 2010 yılı ortalama petrol fiyatı varil 
başına 75-85 $ seviyelerinde iken Tunus’taki olayların başladığı gün 90 $’a ve 
Libya’daki olayların başladığı gün 100 $’a yükselmiş ve Mart 2011’de 114 $ düze-
yine erişmiştir (Kılıçaslan, 2015: 118-119).  

Enerji arz kaynakları ve yollarının çoğaltılmasıyla enerji güvenliğinin sağlan-
masında Türkiye kilit konumdadır. Tespit edilmiş petrol ve diğer enerji kaynaklarının 
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%70’i Ortadoğu ve Hazar Havzası’nda bulunmaktadır. Küresel enerji arz güvenliği 
kapsamında yapımı bitmiş ve devam eden boru hattı projeleri Türkiye’nin Avrasya 
için bir enerji köprüsü hüviyetini teyid etmektedir (Erdoğan, 2012: 104). Daha gü-
venli bir dünyaya erişmek herkes için daha yaşanabilir bir mekanla sağlanabilir. Aç-
lığın ortadan kaldırılması, herkes için asgari hayat standartlarının sağlanması mühim-
dir. Herkes için sosyal adalet lazımdır ve bunlar sağlanırsa barış ve huzura ulaşılır 
(Erdoğan, 2012: 191-192). Başta Filistin-İsrail arasında olmak üzere Ortadoğu’ya 
barış gelmeden Dünya’ya barış gelmesi mümkün değildir (Erdoğan, 2012: 255-256). 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel barış vizyonuyla ortaya koydukları hala etkisini 
sürdürmektedir. 

İnsani diplomasi; deprem, doğal afetler ve iç savaş gibi durumlarda insani 
amaçlı operasyon ve programları yürütmek üzere kamuoyunu kazanarak hükümet 
desteğini de yanına alarak kaynakları harekete geçirmeyi hedefler. Aynı zamanda 
insani amaçlı aktivitelerin ve operasyonların müzakeresi, savunulması ve antlaşma-
larla teyidini de içerir (İskit, 2012: 369). Türkiye Arap Baharı’ndan sonra yaklaşık 4 
milyona yakın Suriyeli’ye ev sahipliğiyle üstelik kapasitesini çok zorlayarak gerçek-
ten bir imkansızı yapmaktadır. Ancak bu durum uluslararası politika ve küresel/böl-
gesel sistem bağlamında Arap Baharı’nın analizinin eksikliği ve sürecin nereye doğru 
evrilebileceğine dair öngörünün yetersizliğiyle de alakalı bir bilanço olarak karşı-
mıza çıkmıştır. Suriye ile olan sınıra yapılan Duvar neredeyse bitmiş duruma gelme-
sine rağmen hala bir çözümsüzlük durumu ile karşı karşıya olmamız ve insani açıdan 
hiçbir gelişmiş ve zengin devletin Türkiye kadar bu işe sahip çıkmamış olması ger-
çekten bir insanlık trajedisi olarak hep hatırlanacaktır. Bu tip istikrarsızlık durumları 
DEAŞ ve PKK gibi bir dizi terör örgütlerinin neşvu nema bulması için ideal vasat-
lardır.  

Türkiye insan hakları, ontolojik güvenlik ve enerjinin hak sahiplerine tam ia-
desiyle ekonomi-politik çıkar ve güç odaklarına nesnel, makul ve meşru bir itirazın 
merkez ülkesi olabilir ve bugün buna başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünyanın ih-
tiyacı var. Bu amacın gerçekleşmesi için öncülük duruşuna ve bakışına uygun bir 
yeniden okuma ile ince ayar yapılarak hem süreç hem sonuç odaklı yaklaşımlar kom-
bine olarak kullanılmalıdır. Tarih, coğrafya ve stratejik kültür insani ve etik bir mey-
dan okuma ile ticaretten enerji’ye, güvenlikten demokrasi’ye, din ve inanç alanından 
bilimsel ve teknolojik alanlara kadar çok geniş ölçekte dikkate alınmak durumunda-
dır. Katar, Afrika, Balkan’lar ve Suriye (son olarak güvenlik koridoru arayışı bağla-
mındaki barış pınarı operasyonu3) insiyatifleri bu kapsamda önemli etki ve sonuçlara 
yol açmıştır. Türkiye’nin bölge için geliştirmesi gereken dış politika ihtiyacı tarih, 

 
3 Türkiye'nin bu operasyonlarını ayrı bir çalışmada derinlemesine ele almayı düşünmekteyiz.  
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coğrafya ve kültür kadar ekonomi politik ve güvenlik eksenli bir eklemlemeyi kaçı-
nılmaz kılıyor. Ortadoğu için yeni interaktif bütüncül stratejinin kalbinde sürdürüle-
bilir ve sonuç alıcı bir gerçekçilik ile beraber romantik olmayan bir idealizm senkro-
nize olarak işletime dahil edilmek durumundadır. Ancak bu siyaset üzerinde çok 
ciddi olarak çalışılmalıdır.  

İnteraktif derken diplomasinin her seviye ve platformda yürütülmesi esnasında 
muhatap mevkidaşlar ve meşru aktörler arasındaki kesintisiz iletişim ve etkileşimin 
sürdürülmesini kastetmekteyiz. Bütüncül derken dış politika üretimi ve icraatlarının 
kuram, kavram ve bağlamıyla birlikte süreklilik ve değişim trendi içinde gerçekleş-
tirilmesini hedefleyerek tüm iç ve dış aktörlerin ve faktörlerin tarihsel tecrübe ve ge-
lecek vizyonu ile muhtemel gelişmeleri çizgisel değil dairesel olarak öngörmeye ça-
lışması hedeflenmektedir.  Bu hedeflerin hem sahada hem masada kısa, orta ve uzun 
vadeli olarak ilişkisiz, faydalı, önemli ve hayati başlıkları altında revizyona tabi tu-
tulması da etki ve sonuçların toplam hesabını ve makul ve meşru olanın (rasyoneli-
tenin) gerçekleşme düzeyleri açısından fikri takibini yapmak anlamlı olacaktır.  

Amerika, Avrupa, Rusya ve Çin başta olmak üzere tüm küresel ve bölgesel 
güçler anlaşılabilir nedenlerden (petrol ve enerji başta olmak üzere, küresel güvenlik 
ve çıkar çatışmaları) dolayı Ortadoğu üzerinde tam saha pres yapmaktadırlar. Tür-
kiye tarihten gelen kazandırıcı zaman aşımını dillendirirken dahi bir çok eleştiriye ve 
meydan okumaya (challenge) maruz kalmaktadır. Dünya’nın tüm dengelerinin ye-
rinden oynadığı ateşkeslerle idare edilen ve tam bir barış antlaşması olmadığı için 
yeni bir dünya düzeninin oluşmadığı bu süreçte Türkiye siyaset yapıcı bir gerçek 
özne ve aktör olarak imkan ve kabiliyetini ortaya koyarken sahicilik ile beraber sa-
deliği öne çıkarıp daha fazla güven ve meşruluk için düğmeye basmalıdır. Ne topu 
taca atan yetersizliğe prim verilmelidir ve ne de hayalci bir hedefe yönelerek mevcut 
kapasite ve imkan risk altına sokulmalıdır. Türkiye demokrasi deneyimi ve modern-
leşme noktasında Ortadoğu’da açık ara farkla öndedir. Ancak tarihsel, manevi ve 
kültürel unsurlar açısından bir aralık bölgeden siyaseten ayrı gibi görünmesini tam 
olarak anlatamamış olsa bile ticari, ekonomik üretkenlikteki kalifiye elemanlar ve 
insani ‘know- how’ bakımından mukayeseli üstünlüğünü sürdürmektedir. Bu nok-
tada 1970’lerin etkili isimlerinden Dış İşleri Bakanı İ.Sabri Çağlayangil’in Cezayir’e 
gittiğinde Devlet Başkanı Bumedyen tarafından kendisine “Biz sizi rehber bilirdik 
ne işiniz vardı Batı’da...” diyerek sitem edildiğini vurgulamaktadır (Çağlayangil, 
1988: 135). Ortadoğu’daki en temel çelişki ekonomi politik faktörler ile ideolojik 
parametrelerin ve siyasal aktörlerin uyumsuzluğu ve hatta elverişsizliğidir. Bunda 
temel sebep bölgedeki sömürgecilikten kalma atomizasyon mirası ve hala devam 
eden emperyalizmin artçı şokları ve yüküdür. Siyaset, din, ideoloji, kültür ve eko-
nomi gibi etkinlik alanları bağlamından ve kavramsal çerçevelerinden koparılarak 



Türkiye’nin Ortadoğu’da Yeni Dış Politika’ya İhtiyacı Var Mı? 

367 

modernizmin dikey hiyerarşik dayatmaları ile geleneksel toplumsal yapının buyur-
ganlıkları arasında kalmaktadır. Her iki gerilim ekseninde benzersiz deneyime sahip 
Türkiye bölgede ideolojik olmayan insani ve kültürel yönelimle ticaret ve ekonomi 
eksenli network’lerle nüfuzunu arttırabilir. Askeri politik güvenlikçi yaklaşımlar 
geçmişin algısal seçiciliği ile ters ve çapraz reaksiyonlara yol açabilir. Güvenlik yö-
nelimli siyaset üretirken bölgedeki insani ve toplumsal yapı ve ilişkiler daima göz 
önünde tutulmalıdır. Mazideki hayali birlik çizgisini değil gelecekteki ortak davranış 
kodlarını kamu diplomasisi ile üretmek en makul ve esnek çıkış yoludur. Uluslararası 
meşruluk, insani değerler ve diplomatik birikim ve esneklikle güvenlik/özgürlük den-
gesine itibar eden bütüncül ekonomi politik yaklaşımlar ile kültürel çalışmaların 
uyumlu dinamik bir harmonisi asıl hüner ve ustalık olacak gibi görünüyor. İlgili tüm 
tarafların hak ve adalet temelli vicdani kabulünün sağlanması en kritik problematik 
olmayı sürdürecektir. Ortadoğu enerji merkezi olma özelliğini ve jeo-politik üstün-
lüğünü hala korurken Türkiye nasıl bir dünyada yaşadığını unutmadan kendi dünya-
sını ticari, ekonomik, kültürel ve insani açılardan başkalarının zararına değil ortak 
faydasına olacak bir tarzda kurgulayarak genişletme arayışını barışçıl bir yönelimle 
sürdürme hedefinden vazgeçmeyecektir.  

 
Resim 2: Dünyadaki Jeo-Stratejik Boğazların En Önemlileri Ortadoğu’dadır  
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Resim 3: Kudüs’te Kanuni’nin İbrahim Halilullah İfadesini Yazdırdığı Kapı 
(Her Üç Dinin Mensuplarının da Benimseyebileceği Bir İfade: Jeo-Kültür ya da 
Stratejik Kültüre Bir Örnek)  

 
 
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Türkiye devleti, ülkesi, insanı ve milletiyle bin yılı aşkın bir süredir bugün 

Ortadoğu adı verilen topraklarda hür ve bağımsız bir şekilde yaşamını sürdürürken 
aynı zamanda bir vizyon ve misyonun da ev sahipliğini yapmaktadır. Küresel ve böl-
gesel barış vizyonuyla beraber hakkaniyet ve ahde vefa üzere herkesin baskıdan uzak 
özgürce yaşayabileceği çoğulcu bir adalet dairesi ideali (adil bir dünya misyonu) jeo-
kültürle jeo-stratejinin makul (rasyonel), meşru ve objektif tarzda 
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bütünleştirilmesiyle yeniden cisimleşme kapasitesine sahiptir. Ancak bu romantizm-
den ve maceracılıktan uzak bir idealizmin Ortadoğu’da yaşayan tüm asli ve yerleşik 
unsurların ortak irade, paylaşım ve sahiplenmeleriyle içeriden dışarıya doğru bir ka-
rarlılık ve olgunlukla sürdürülmelidir. Aksi halde ideolojik ateşlemelerin yedeğin-
deki stratejiler dışarıdan içeriye doğru müdahaleleri icbar eyleyecektir. Varolan ku-
rulu devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı ancak insani ve demokra-
tik standartlar noktasında bir değişimi motive etmek için olabilir. Türkiye kendisinin 
esastan karşı olduğu sömürgecilik ve emperyalizm karşıtlığıyla yüz yüze gelmemek 
için Ortadoğu'da yeni bir dış politika vizyonunu her açıdan tekemmül ettirmelidir. 
Hem sahada hem masada olmak kadar sağlam bir gelecek öngörüsü ve tahmini bu 
vizyonun olmazsa olmazları arasında yer almalıdır. Yapılacak her iş ve atılacak her 
adımdan önce alınan kararın icrai faaliyete konulmadan önce başta enerji olmak 
üzere ekonomik ve siyasi maliyetleri iyice etüt ve hesap edilmelidir. Dış politikadaki 
hesap hataları doğrudan Millet’in kaderine tesir eder ve nesiller boyu etkisi sürebilir. 
Ancak bu durum interaktif ve bütüncül bir dış politika tasarımı ile insiyatif almaktan 
uzak kalma anlamına gelmez ve getirilmemelidir. Elbette ki dış politika milli hedef 
ve amaçlara ulaşmak için yapılır ve hem ulusal hem de uluslararası politikada esas 
olan çıkarlar ve güç dengesi arayışıdır. Ancak uluslararası politika dış politikadan 
ayrı bir realite ve durumdur. Uluslararası politika ve yapı ulus-devlet sisteminin bir 
türevi ve yansıması değildir. Varlığı sezilmese ve fark edilmese bile tıpkı içerideki 
piyasa egemen aktör olarak devletlerin dışında aktörler ve faktörler de mevcuttur. İç 
ve dış politikanın başarısı ve etkinliği ‘kelebek etkisi’ dahil tüm bu görünen ve gö-
rünmeyen unsurları hesap edebilme kapasitesi ve yeteneğinde saklıdır. Süreklilik un-
surlarıyla değişim unsurlarını ustaca birleştirip bütünleştiren bir dış politika ortak akıl 
mimarisine ihtiyaç her zamankinden daha fazla görünüyor. Sonuçta her siyaset üre-
timi gibi dış siyaset de uluslararası yapı ve konjonktürü göz önünden kaçırmayan 
milli bir tercih ve kararın vücûd bulmasıdır. Riskler, fırsatlar ve tehditleri hesap ede-
bilecek bir rasyonelitenin yanı sıra ayakları yere basan ve eğer mümkünse dağın ar-
dını gören bir perspektife de gereksinim var.  
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