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Türkiye dış politikasının ilkelerini ve pratiğini daha iyi anlayabil-
mek/anlamlandırabilmek amacıyla hayata geçirilen Türk Dış Politi-
kası Yıllığı dördüncü kitabına ulaştı. Bu yıllığı yayımlayarak Türkiye 
Dış Politikası alanında başta akademisyen ve araştırmacılara daha 
sonra da siyasal karar alıcılara ve konuya ilgi duyan kamuoyuna ni-
telikli bilgi verme amacımıza büyük oranda ulaştığımıza inanıyoruz. 
Bunu yaparken ilgili bölgeler üzerine uzmanlaşmış yazarlarımız 
araştırmalarını, hem kuramsal bağlamlarda ele almaya özen göster-
miş, hem de birinci elden bilgilerle donatılmış analizlerle okuyucuya 
ulaştırmışlardır. Böylece bu yıllık Türkiye’de uluslararası ilişkiler ve 
dış politika literatürünün gelişmesine katkıda bulunan ve Türkiye’nin 
Dış Politikası’na dair araştırmalar yapacak olan gelecek nesil araştır-
macılarına yardımcı olacak bir kaynak haline gelmiştir. 

Türkiye 2012’de Arap Baharının ümit vadeden demokratikleşti-
rici etkilerinin yanı sıra iç savaş da dahil olmak üzere istikrarsızlaş-
tırıcı ve bölgesel güçler arasında rekabeti artıcı etkileri ile uğraşmak 
durumunda kalmıştır. Daha önceki yıllara kıyasla 2012’de daha çe-
tin imtihanlardan geçen Türk Dış Politikası özellikle Ortadoğu’daki 
bazı kritik olaylara ve gelişmelere odaklanmak zorunda kalmıştır. 
Bunlardan ilki Suriye’deki demokrasi mücadelesine Hizbullah ve do-
layısıyla İran’ın daha doğrudan müdahil olarak Beşar Esad’ın dev-
rilmesi yönündeki hareketin görece zayıflamasına neden olmasıdır. 
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Bu gelişme Ankara’yı da kartlarını daha açık oynamaya zorlamış ve 
özellikle İran ve Türkiye arasında dönemsel gerginlik süreci yaşan-
maya başlamıştır. Ankara için Ortadoğu özelinde olumlu sayılabi-
lecek bir gelişme Mısır’da Müslüman Kardeşler adayı Muhammed 
Mursi’nin cumhurbaşkanı seçilmesi olmuştur. Erdoğan ve Mursi’nin 
karşılıklı ziyaretlerinde de açık bir şekilde görülen bu durum akıllara 
iki ülkenin bölgesel politikalara yeni bir ivme kazandırabileceği ih-
timalini getirmiştir. Ancak Mısır’da Mursi karşıtı muhalefetin güçlü 
olması ve eski rejimin fırsat kollayan bir tutumda olması İhvan’ın 
işini zorlaştırmıştır. Nitekim 2013 yılının ortalarındaki askeri darbe 
bölgenin en önemli ülkelerinden olan Mısır’ın siyasal bir dönüşüm 
geçirmesinin kolay olamayacağını göstermiştir.

Türkiye’nin Avrupa Birliği politikasında son birkaç yıldır yaşa-
nan durgunluk 2012’de de devam etmiştir. Sürecin böyle bir hal al-
ması Türkiye’deki karar alıcıların tercihleriyle ilgili olmaktan ziyade 
AB başkentlerinin ekonomik krizle mücadele etmeleri ve Ankara’ya 
yönelik samimiyetten uzak tavırları ile ilgilidir. AB dönem başkan-
larının Türkiye ile müzakerelerde istekli olmaması Ankara’nın AB 
politikasına olumsuz etkide bulunmuştur. Bununla birlikte Türkiye, 
Avrupa ülkeleri ile ikili ilişkilerini sürdürmüş, karşılıklı ziyaretler 
trafiği hemen hiç azalmadan devam etmiş ve ticaret verileri de önce-
ki yıllara göre artış göstermiştir. 

Türkiye’nin Afrika açılımı 2012’de de devam etmiş, Uzak ve Doğu 
Asya ile ilişkilerin geliştirilmesine devam edilmiş, Latin Amerika’ya 
yönelik dış politika süreçleri de derinlik kazanmıştır. Bu bölgelere 
üst düzey ziyaretler düzenlenmiş, siyasi, ticari ve kültürel işbirlikleri 
artırılmış, yeni büyükelçilikler açılarak Türkiye’nin bu bölgelerdeki 
varlığı pekiştirilmiş ve bu ülkelerden devlet başkanları ve bakanlar 
düzeyinde heyetler Ankara’da ağırlanmıştır. 

Önceki yıllıklar gibi 2012 Yıllığı da, biri 2012 yılından bağımsız 
makalelerin yer aldığı diğeri ise Türkiye’nin değişik bölgelere ilişkin 
politikalarında ilgili yıla ait gelişmelerin ele alındığı iki bölümden 
oluşmaktadır. Bağımsız makalelerin yer aldığı birinci bölümde, Bur-
hanettin Duran’ın “AK Parti’nin Kimlik Siyasetini Anlamak: Çok 
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Katmanlı Medeniyet Söylemi ve Sınırları”, Kılıç Buğra Kanat’ın “Kla-
sik Yaklaşımlarla Ak Parti Dönemi Türk Dış Politikasını Çalışmak 
Neden Zordur?: Türk Dış Politikası Çalışmalarında Yeni Paradig-
malara Duyulan İhtiyaç”, Ramazan Erdağ ve Tuncay Kardaş’ın “Türk 
Dış Politikası ve Stratejik Kültür” ve Sadık Ünay’ın “Yeni Küresel 
Ekonomi Politik Düzen, BRICS ve Türkiye” başlıklı makaleleri yer 
almaktadır.

İkinci bölümde ise bölgelere göre Türk dış politikasının ele alın-
dığı yazılar yer almıştır. Türkiye’nin Ortadoğu politikası Kemal İnat, 
Ufuk Ulutaş, Nebi Miş, Ali Balcı, Muhittin Ataman, Gülşah Nesli-
han Akkaya ve İsmail Numan Telci tarafından kaleme alınan altı ayrı 
makale çerçevesinde incelenmiştir. Mısır’ın batısına uzanan Kuzey 
Afrika’ya yönelik politika Cenap Çakmak ve Sahraaltı Afrika’ya yö-
nelik politika Mehmet Özkan tarafından yazılan makalelerde ele 
alınmıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliği politikası Ali Resul Usul, Kıb-
rıs politikası Sibel Akgün, ABD’ye yönelik politikası Ramazan Gö-
zen, Rusya politikası Fatih Özbay, Balkan politikası Nazif Mandacı, 
Kafkasya politikası Eldar Hasanov tarafından yazılmıştır. Türk dış 
politikasının Orta Asya boyutunu Kılıç Buğra Kanat,  Doğu Asya 
boyutunu Ümit Alperen, Güneydoğu Asya boyutunu Kadir Temiz, 
Latin Amerika boyutunu Mustafa Yetim, Afganistan ve Pakistan bo-
yutunu Murat Yeşiltaş ve Ahmet Biçer kaleme almıştır.

Böylesi bir eserin ortaya çıkabilmesinde en büyük pay şüphesiz 
yazarlarımıza aittir. Türkiye’nin Dış Politikası’nın böylesi geniş bir 
coğrafya bağlamında ele alınması ve irdelenmesi ancak kolektif bir 
çaba ile mümkün olabilirdi. Bu anlamda zaman ve emek harcayarak 
araştırmalarını bizlerle paylaşan yazarlarımıza teşekkürü borç bili-
riz. Ayrıca kitabın yayına hazırlanması sürecindeki emekleri için de 
SETA ekibine teşekkür ediyoruz. 

Burhanettin Duran
Kemal İnat

Ufuk Ulutaş
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Giriş
Başbakan Erdoğan AK Parti’nin 4.Olağan Büyük Kongresi’nde, 

30 Eylül 2012, yaptığı konuşmayla partisinin yeni ideolojik yönelişi 
ve Türkiye siyasetinin geleceğine ilişkin bir tartışmayı başlattı. Ya-
pılan kimi analizlerde AK Parti’nin ekonomik kalkınma ve somut 
projelere odaklanan “hizmet” vurgusunun yerini “ideolojinin” ve 
“misyonun” almakta olduğunun altı çizildi.2 Bazı yazarlar Başbakan 
Erdoğan’ın “büyük milletin” tarihi sembollerine atıf yapan duygusal 
konuşmasını yeni bir “Türk-İslam sentezi”3 arayışı olarak okudular. 
Kürtlerle Türklerin ortak geçmişine ve birlikteliğine işaret eden ve 
1071 Malazgirt’in bininci yılını hatırlatan 2071 vizyonu4 da bu de-
ğerlendirmenin somut delili olarak gösterildi. Ayrıca konuşmada 
muhafazakâr ve dini değerlere daha fazla değinilmesi de bazı analiz-
lerde “yeni bir milliyetçiliğin”5 şekillenmesi olarak sunulurken diğer 
bazı analizlerde ise din ve siyaset arasındaki ilişkinin “normalleşme-
si”6 olarak ele alındı. Aynı şekilde Başbakan Erdoğan’ın İsrail’in 14 
Kasım-21 Kasım 2012 tarihleri arasındaki Gazze’ye yönelik saldırısı-
na karşı çıkarken kullandığı sert söylem Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi’nin beş daimi üyesini ve ABD’yi eleştirmesi dikkat çekti. 
Konuşmada öne çıkan temalardan birisi İslam İşbirliği Teşkilatı ve 
Arap Ligi’ni etkin olmamakla suçlayan Erdoğan’ın İslam dünyasının 
aktörlüğüne yaptığı vurgu oldu. Bu aktörlük vurgusu ve Filistin ko-
nusunda Batı’ya getirdiği eleştiriler kimi köşe yazarlarınca “Batı ile 
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cepheleştirici” ve “İslam dünyasında liderlik üstlenme arayışı” olarak 
değerlendirildi.7

Bu makale, Başbakan Erdoğan’ın son yıllarda kullandığı mede-
niyetçi söyleme ilişkin yorum ve analizlerin aslında Türkiye’nin son 
on yılına damgasını vuran AK Parti’nin üç önemli geçmişle hesap-
laşmasının muhasebesine işaret ettiğini öne sürmektedir: a) Partinin 
kurucularının büyük kısmının içinden geldiği Milli Görüş Hareketi 
b) Cumhuriyet dönemini şekillendiren Kemalizm, c) Birinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra şekillenen ve Arap Devrimleri ile büyük bir dö-
nüşüme giren bölgesel düzen. Bu üç hesaplaşmanın ideolojik ve si-
yasal çerçevesinin adı olan “muhafazakâr demokrasi” Osmanlı-Türk 
modernleşmesinin alternatif ideolojik çizgilerini oluşturan İslamcı, 
milliyetçi, Batıcı ve Osmanlıcı öğeleri yeniden harmanlamaktadır.

Bahsedilen tarz-ı siyasetlere ait kavram ve semboller, vurgusu 
dönemsel ihtiyaçlara göre değişen bir dinamizmle medeniyet söy-
lemi içerisinde sunulmaktadır. AB momentinde “Batıcı” görünen, 
şimdilerde ise “ümmetçi” ve “Ortadoğulu” görünen AK Parti, dö-
nemin ruhuna uygun bir vurguyu, diğerini terk etmeden öne çıkar-
maktadır.8 Yakaladığı sentezi Türkiye’nin stratejik, tarihi, ekonomik 
ve kültürel koordinatlarının mecburiyetleri olarak gören AK Par-
ti, böylece hem Avrupa Birliği’ne üye olmayı hem İslam dünyasına 
daha fazla entegre olmayı bir arada yürütebileceğini öne sürmek-
tedir. Osmanlı-Türk modernleşmesinin hikâyesi birbiriyle yarı-
şan (Batıcı, İslamcı ve milliyetçi) medeniyet söylemleri üzerinden 
okunabilir. Bu makalenin amacı AK Parti’nin yeni bir medeniyet 
söylemi üreterek bu geleneğin son halkalarından birini yarattığını 
ve önemli meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu göstermek-
tir. Aynı anda hem değişimi hem de devamlılığı meşrulaştırmaya 
yarayan bu medeniyet söylemi ve pratiği anlaşılmadan, AK Parti ik-
tidarının politikalarının çeşitliliği, esnekliği ve yaşadığı değişimler, 
ideolojik (İslamcı) savrulmalar ya da pragmatik geri dönüşler ola-
rak değerlendirilecektir. AK Parti’nin “başarısızlığı” üzerine kurulu 
muhalefetin eleştirisinin niçin geniş halk kitlelerinde yankı bulma-
dığı da kavranamayacaktır.
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Bu makalede ilk olarak AK Parti’nin kimliğini, 10 yıllık perfor-
mansını ve politikalarını çerçeveleyen medeniyet perspektifi üzerinde 
durulacaktır. İkinci olarak bu perspektifin çok katmanlı (multilaye-
red) yanının AK Parti’ye aynı anda İslamcı geçmişiyle, Kemalizmle ve 
Ortadoğu’daki düzenle hesaplaşmasında geniş imkanlar sağladığına 
odaklanılacaktır. Bu hesaplaşmalardan en önemlisi olan Kemalizmle 
hesaplaşması “sabır siyaseti,” “kontrollü gerilim siyaseti” ve “çok kat-
manlı medeniyet söylemi” kavramlaştırmaları etrafında incelenecek-
tir. Son olarak da Arap Devrimlerinin getirdiği dönüşüm ışığında AK 
Parti’nin karşı karşıya olduğu meydan okumalara değinilecektir. 

AK Parti’nin Kimlik Siyasetini Anlamak: Medeniyet  
Perspektifi

Başbakan Erdoğan’ın uzun kongre konuşmasında “muhafazakâr 
demokrasi” kavramı iki kere geçerken medeniyet kelimesi on dört 
defa yer aldı. ‘Medeniyet’ bazen milli-manevi değerlerin temeli ola-
rak, bazen Ortadoğu ve İslam dünyasına ait olmanın tespiti olarak 
bazen de ortak insani değerlerin adı olarak geçmektedir. Medeni-
yet kavramının AK Parti ideolojisinde merkezi bir konuma sahip 
olması ve çok katmanlı (milli-İslami-evrensel) kullanılması yeni 
bir şey değildir. İktidara geldiği 2002’den 2006’ya kadar AB sürecini 
Türkiye’nin demokratikleşmesinin ana motoru olarak kullanan AK 
Parti, Batı ile entegre olmayı medeniyetlerin birlikteliği olarak sa-
vunmuştur. Yine aynı dönemde İslam dünyasına demokrasinin ve 
insan haklarının önemini anlatırken de benzer bir kavramlaştırma 
söz konusuydu.9 Son dönemde ise Arap Devrimlerinin getirdiği böl-
gesel dönüşümü yönetme çabası sırasında dile gelen ortak İslam me-
deniyeti söylemi dikkat çekmektedir. Medeniyet kavramlaştırması 
bu defa Ortadoğu’da mezhepçiliğe dayalı bir kutuplaşmanın ve çatış-
manın önüne geçmek için seferber edilmektedir.

Bu medeniyet perspektifi, Türkiye’nin dış politikasında bir kim-
lik krizi ya da Batı ittifakı ve İslam (Doğu) arasında bir tercih yapıl-
ması ihtimalini reddetmektedir. Böyle bakıldığında Türkiye ne Batı 
ile İslam arasında bir köprü, ne Batının bir cephe ülkesi, ne de bağlı 
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olduğu tarihi, coğrafi, kültürel bölgeler arasında parçalanmış bir ül-
kedir. Aksine çevresindeki bölgelerde kurucu aktör rolünü üstlenen 
bir merkez ülkedir. Bir medeniyet öznesi olduğunun bilincinde olan 
Türkiye, merkez ülke olma durumunu stratejik derinliğiyle bütün-
leştirdiğinde küreselleşmenin en önemli aktörlerinden biri haline 
gelecektir.10 Medeniyet kavramının muğlak olması kullanışlılığını ve 
çekiciliğini artırmaktadır. Selçuklu ve Osmanlı sultanlarına referans-
la Türkiye’yi “büyük millet” ve “güçlü devlet” olarak tasavvur eden 
Başbakan Erdoğan milliyetçi ve Osmanlıcı (35 ülkedeki şehitlik gibi) 
renkleri yine medeniyet kavramının yardımıyla harmanlamaktadır.11

Selçuklu vurgusu Kürtleri Türklerle birlikte düşünen “büyük 
millet” anlatısının bir parçası olarak temayüz etmektedir. Bu yeni 
“büyük millet” dünyadaki seçkin yerini tarihteki bir arada yaşama 
tecrübesine ve ortak kaderi paylaşma ülküsüne dayanarak ve AK 
Parti liderliği üzerinden gerçekleştirecektir. Erdoğan’ın tarihi refe-
ranslarının sadece partiye misyon, kimlik ve aidiyet sağlamaya yö-
nelik olmadığı aynı zamanda Türkiye’nin geleceği ile partisi arasında 
özdeşlik kurduğu görülmektedir.12 Erdoğan’ın medeniyet söylemin-
de Türkiye’ye “yeni bir medeniyet şuurunun” oluşmasında “öncü 
bir rol” biçilmektedir.13 Bu kadar farklı amaçlara yönelen söylemin 
çerçevesini çok katmanlı bir medeniyet perspektifi oluşturmaktadır. 
Tutarlı olması gerekmeyecek bir muğlaklığa ama aynı zamanda iş-
levselliğe sahip olan medeniyet söylemi ideoloji(nin sertliği) olma-
dan ideoloji ihtiyacına karşılık gelmektedir. Böylece parti kimliğini 
yeniden ve sürekli kuran bir söyleme dönüşmektedir.

Bu milliyetçi söylem, Türkiye’nin bütünlüğünü, ortak kaderini ve 
liderliğini vurgularken milli öğeler içermekte, çevresindeki bölgeler-
le ekonomik entegrasyonu hızlandırırken bölgesel bir mahiyet14 ta-
şımaktadır. Avrupa ile bir arada yaşamaya işaret ederken ise “kadim 
medeniyet” ve “medeniyetler ittifakı”15 vurguları ile evrensel renkler 
içermektedir. Uluslararası düzenin haksızlıklarına karşı çıkan adalet 
söylemi ile de bu evrenselliğe Batı eleştirisini eklemektedir.

Filistin meselesini sahiplenen, İsrail’e sert tavır koyan AK Parti 
dış politikası Somali ve Arakan’dan Suriye’ye ümmetin menfaatlerini 



21

AK PARTİ’NİN KİMLİK SİYASETİNİ ANLAMAK: ÇOK KATMANLI MEDENİYET SÖYLEMİ VE SINIRLARI1

koruyan bir İslami dayanışma siyasetini de medeniyet sorumlulu-
ğu olarak meşrulaştırmaktadır. Mısır Cumhurbaşkanı M. Mursi’nin 
konuşması, Hamas lideri Halid Meşal’in kongrede gördüğü büyük 
ilgi ve Erdoğan’ı “İslam aleminin de bir lideri olarak” sunması bu 
siyasetin bölgesel düzlemde de karşılık bulduğunu düşündürmekte-
dir. Yine Nahda lideri R. Gannuşi’nin “AK Parti Türkiye’yi belki 100 
seneyi aşkın süredir tarihin marjında yürüdükten sonra ümmetin 
kalbine taşıdı” ifadesi de benzer bir tespittir.16 Başbakan Erdoğan Ka-
hire Üniversitesi‘ndeki konuşmasında Filistin konusunu “şehirlerin 
kardeşliği” ve “ortak medeniyet” kelimeleriyle ele alırken yeni bir İs-
lam medeniyeti söylemini canlandırmaktadır:

Mekke, Medine, Kahire, İskenderiye, Beyrut, Şam, Diyarbakır, İs-
tanbul, Ankara nasıl birbirlerinin kardeşleriyse tüm dünya bilsin ve 
anlasın ki Ramallah, Nablus, Eriha, Refah, Gazze ve Kudüs’te bu şe-
hirlerin kardeşidir, bizim kardeşimizdir. Bu şehirlerde dökülen her 
damla kan bizim damarlarımızdaki kandır. Bu şehirlerde toprağa 
düşen her can bizim canımızdır. Her damla gözyaşı, bizim gözya-
şımızdır. Hiç kimse bu coğrafyada yaklaşık 100 yıldır devam eden 
sükutu farklı şekilde yorumlamasın. Herkes bilsin ki er ya da geç, 
bugün ya da yarın Gazze’de insanlık dışı yöntemlerle katledilen o 
masum yavrucakların hesabı mutlaka ama mutlaka sorulacaktır.17

Arap Devrimlerinin Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya getirdiği deği-
şim sayesinde demokratikleşme bu söylemin içinde daha belirgin ola-
bilmektedir. Mısır’la kurulan yakın ilişki ve İsrail’e yönelik İslami eleş-
tiriler de bu muhtevayı şekillendirmektedir. Bahsedilen bütün kimlik 
unsurlarına rağmen, AK Parti’nin medeniyet söylemi Türkiye halkın-
dan aldığı yüksek seçim desteğinin pratik ekonomik performansa da-
yandığının farkındadır. Diğer bir deyişle iç ve dış siyasette medeniyet 
söyleminin altını dolduran en önemli unsurlardan birisi ekonomik 
büyüme ve artan ticaret hacmidir. Medeniyet söylemi içte neo-liberal 
ekonominin gerekleri ile sosyal devlet uygulamalarını (özellikle ko-
nut, eğitim ve sağlık politikaları) sentezleyen, Ziya Öniş’in social neo-
liberalism18 diye adlandırdığı, yeni bir politik ekonomi yaklaşımı ile 
tamamlanmaktadır. Dış politikada ise bölgesel ya da ikili gerilimlerin 
ticari ilişkilere zarar vermemesi için azami gayret gösterilmektedir.
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Kuşkusuz, medeniyet söyleminin muğlaklığının ve dönemsel 
vurgu kaymalarının sıkıntıları Erdoğan’ın güçlü liderliğinin imkan-
ları (etkin hitabet, parti teşkilat bütünlüğü ve mobilizasyonu) ile 
taşınabilmektedir. İhtiyaç halinde komşuları ile coğrafi sürekliliği-
ne (kolonyalistler tarafından çizilen sınırlardan kurtulma ihtiyacı) 
dikkat çeken gerektiğinde ise milli çıkarların pragmatik ihtiyaçlarına 
göre pozisyon alan bu söylemin çelişkilerinin güçlü bir liderlik ta-
rafından taşınmasının sorunlarının analizini son kısma bırakalım. 
Öncelikle AK partinin kendi geçmişi, Milli Görüş ile hesaplaşmasına 
odaklanmak yerinde olacaktır.

Yeniden “İcat Edilen” Geçmiş: Milli Görüş ile Hesaplaşma

Kuruluşundan itibaren kendisini titizlikle ve sürekli olarak Milli 
Görüş Hareketinden ayrıştıran AK Parti, 28 Şubat sürecinin getirdiği 
güvenlikleştirmenin yanı sıra Refah Partisi’nin Batı karşıtı üçüncü 
dünyacı İslamcılığı ile de hesaplaşmıştır. İslam’ın bir devlet-siyaset 
projesi olduğu iddiasını terk eden AK Parti Batı ile ilişkileri de kar-
şıtlık düzleminden “eleştirel entegrasyon” diyebileceğimiz bir yere 
taşımıştır. Bu itibarla AK Parti’nin uluslarasılaşmaya yaptığı vurgu-
nun hem Avrupa merkezciliği hem de Üçüncü dünyacılığı reddeden 
yeni bir “evrensel” tanımlamasına yöneldiğini söylemek mümkün-
dür. Bu Batı ile yeni bir ilişki modelini üretmektedir. Bir yandan Batı 
ile ittifaklara (NATO ve AB gibi) önem verilirken diğer yandan Batı 
merkezli uluslararası düzen kritik edilmektedir. Mevcut uluslararası 
düzenin hem az gelişmiş ülkeler açısından hem de Ortadoğu boyu-
tuyla Müslüman ülkeler için “adaletsiz” boyutuna dikkat çekilerek 
yeni bir uluslararası düzen istenmesi söz konusudur.

Bu yeni yaklaşım AK Parti‘nin İslam dünyasında model olarak 
görülmesinin arkasında yatan sebeplerden birisidir. Daha net söy-
lemek gerekirse AK Parti’nin Batı siyaseti hep iki unsuru içermiştir. 
Bunlardan ilki demokratikleşme, insan hakları, kalkınma ve elbet-
te reel milli çıkarlar bağlamında Batılı ittifakın içinde olmaktır. AB 
sürecinin sahiplenilmesi ve ABD ile ilişkilere verilen önem bunun 
göstergeleri olmuştur. İkinci unsur ise Ortadoğu’daki ve uluslara-



23

AK PARTİ’NİN KİMLİK SİYASETİNİ ANLAMAK: ÇOK KATMANLI MEDENİYET SÖYLEMİ VE SINIRLARI1

rası düzendeki adaletsizliğe dikkat çekerek Batı’yı eleştirel tutumu-
dur. Başbakan Erdoğan’ın İsrail’e verilen sorumsuz destek ve İslam 
karşıtlığı konularındaki Batı eleştirisi bu tutumun yansımalarıdır. 8. 
Avrasya İslam Şura’sında konuşan Erdoğan’ın İsrail’i terörist devlet 
ilan etmesi ve İsrail’in savunma hakkını kullandığını söyleyen ABD 
Başkanı Obama’yı isim vermeden eleştirmesi bu tutumun son örneği 
olmuştur. BM’nin adaletine güvenmediğini açıklayan Erdoğan, dün-
yadaki adaletsizliğe karşı İslam ülkeleri arasında dayanışma çağrı-
sında bulunmuştur.19

Uluslararası kuruluşlarla entegre olan ancak gerektiğinde in-
sanlık vicdanına adalet hatırlatması yapan bu yeni yaklaşım, Mısır 
ve Tunus’ta iktidara gelen İslamcı hareketlerin dönüşümüne örnek 
teşkil etmektedir. Erdoğan’ın kongre konuşmasında partisinin kök-
lerine Erbakan’ı da eklemesi İslamcılıkla hesaplaşmasının yeni bir 
evresine girdiğini düşündürmektedir. Ergenekon ve darbe girişim-
lerinin yargı sürecine sokulması ile Türkiye’de darbeler döneminin 
sona erdiğini söyleyen AK Parti siyasetin güvenlikleştirilmesine 
son verdiğini ilan etmektedir. Dini eğitim (liselerde Kur’an ve Siyer 
derslerinin seçmeli ders olması) ve dini özgürlükler (başörtülü öğ-
rencilerin üniversitelere girebilmesi) alanında yasakların kalkması 
güvenlikleştirme siyasetine son verilmesine örnek olarak verilmek-
tedir. Erdoğan’ın konuşmalarında İslami referansların artması da 
bu meyanda hatırlanabilir. Bu yeni durum AK Parti’nin kurmakta 
olduğunu söylediği yeni Türkiye’de İslamcılığın normalleştirilmesi-
dir. Diğer bir deyişle İslami sembol ve referansları kamusal alandan 
tasfiye eden Kemalizmin fakirleştirici etkilerinin20 telafi edilmesidir. 
Böylece AK Parti, İslamcı siyaseti dönüştürerek ama taleplerini de 
karşılayarak demokratik sisteme entegre etmiştir. 

AK Parti‘nin İslamcı talepleri ve aktörleri demokratik siyasete 
entegre etmesindeki başarı, İslamcılığın seküler hegemonyaya ya da 
kapitalizme absorbe edilmesi olarak yorumlanmıştır. AK Parti tara-
fından yürütülen neo-liberal ekonomi politikalarının absorbe edi-
ci etkisine fazlaca odaklanan bu analizler çok katmanlı medeniyet 
perspektifinin Türkiye İslamcılığının önüne açtığı imkanları (ideo-
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lojik ve söylemsel güç temerküzü, siyasi kimliğin esnekliği ve tutarlı 
olmayan politikaların başarılı yönetimi) yeterince farkedememekte-
dir. AK Parti’nin medeniyet söyleminin belki de en gözden kaçan 
yanı Kemalizmle kompleks ve çok yönlü bir hesaplaşmanın dönem-
sel ihtiyaçlara göre dizayn edilebilen bir şekilde yapılabilmesine im-
kan tanımasıdır.

Restore ile Yeniden İnşa Arasında Kemalizmle Hesaplaşma

AK Parti Kemalizmin vesayetçiliği ile hesaplaşmasını öncelik-
le AB sürecini sahiplenerek yapmıştır. Bu sayede Kemalizmin gü-
venlikleştirici politikalarından kurtulma yönünde toplumun farklı 
kesimlerinden (liberaller ve Kürtler dâhil) geniş bir destek almış-
tır. İktidara geldikten sonra çıkardığı uyum paketleri ile yoğun bir 
Avrupalılaşma hamlesi yürüten AK Parti, dış politikayı ise iç poli-
tikayı dönüştürmenin bir aracı olarak kullanmıştır. İç politikada 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin kaldırılmasından Milli Güvenlik 
Kurulu’nun yapısının değiştirilmesine kadar birçok alanda önemli 
bir dönüşüm getirmiştir. Bu anlamda demokratikleşme dış politika-
nın bir parçası haline gelmiştir. Diğer bir deyişle, dış politika Türk 
siyasal sistemini muhafazakâr laik kesimler eliyle mümkün olduğu 
ölçüde çatışmadan dönüştürmenin bir aracı haline gelmiştir. AB 
üyeliğinin Türk toplumunda gördüğü destek ve AK Parti’nin bu sü-
reci sahiplenmesi iç politikadaki meşruiyet sorunlarını da aşmasına 
yardımcı olmuştur.21 

AK Parti’nin ilk döneminde (2002-2007) uyguladığı siyaset sabır si-
yaseti (politics of patience) olarak adlandırılabilir. Bu siyaset, AB süre-
cini ve dış politikayı sivillerin askeriye üzerindeki kontrolünü sağlama 
amacı ile kullanmıştır. Askerle ve Kemalist yerleşik yapı ile çatışma-
dan denge kurmaya çalışan bu siyaset muktedir olmak için bürokratik 
elitin otoriterliğini ortaya çıkararak liberal kesimlerden de destek al-
mıştır. İslami tabanın taleplerini ertelemesine de sebep olan bu siyaset 
iki yönlü bir işlev üstlenmiştir. İlk olarak, dini eğitim ve başörtüsüne 
yönelik taleplerin karşılanmasının uygun zamanının gelmesini bekle-
meyi Sünni geleneğin devlet refleksine de referansla meşrulaştırabil-
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miştir. AK Parti böylece kendisine tabanı nezdinde geniş bir manevra 
alanı kazanmıştır. İktidar olmanın getirdiği sosyal, siyasi ve ekonomik 
imkânlar ve fırsat alanları bu beklemeyi kolaylaştırmıştır. 

Sabır siyasetinin ikinci yanı İslamcı taleplerin bu bekleme süre-
cinde olgunlaşması, anti-demokratik görülebilecek yanlarının tör-
pülenmesidir. Dini taleplerin karşılanmasında laikçi elit nezdinde 
olası bir konsensusu beklemek de buna dâhil edilebilir. Hem kendini 
hem de rakiplerini dönüştürmek isteyen bu siyaset 2007 Cumhur-
başkanlığı seçimleri sırasındaki karşılaşmaya kadar ana strateji ola-
rak devam etmiştir.

2007 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2008 kapatma davası ile 
yeni bir siyasetin şekillendiği görülmüştür: kontrollü gerilim siyaseti. 
Bu siyaset Kemalist seçkinlerin çıkardığı krizleri başarılı bir şekilde 
yöneterek onların hegemonyasının altyapısını zayıflatan ve AK Parti 
elitinin muktedir olması ile sonuçlanan bir seyir izlemiştir. Uyum 
paketlerinin sivil-asker ilişkilerini birinciler lehine dönüştürmesi 
ile başlayan süreç, Balyoz, 12 Eylül ve 28 Şubat davaları ile sonuç-
lanmıştır. Böylece Kemalist seçkinlerin hegemonyasını tasfiye eden 
AK Parti siyasal sistemin merkezine yerleşmiş ve kendi geleceği ile 
Türkiye’nin gidişatını bir araya getiren bir güç temerküzünü başar-
mıştır.22 Aynı şekilde Türkiye’yi merkez ülke ilan eden yeni dış po-
litika perspektifi ile de Kemalist dış politika ciddi bir dönüşümden 
geçmektedir. 2010 referandumu ile Kemalist seçkinlerin son kalesi 
olan yargı, AK Parti iktidarını sınırlandıran bir güç merkezi olmak-
tan çıkmıştır. Haziran 2011 seçimlerindeki başarıdan sonra AK Par-
ti kendisini Türkiye’yi dönüştürme konusunda neredeyse tümüyle 
muktedir konumda bulmuştur.

Bununla birlikte bu güç temerküzünün ve dönüştürücü pozisyo-
nun sonucu olarak önemli bir siyaset malzemesini kaybetmektedir: 
hükümet olup Kemalizme muhalefet edebilme. Erdoğan’ın CHP’ye 
sıklıkla yakın tarihi hatırlatan suçlamalarda bulunması Kemalizmle 
olan hesaplaşmanın (maliyeti düşük getirisi yüksek) siyasetini sür-
dürme gayreti olarak görülebilir. Ancak CHP’ye yöneltilen eleştirile-
rin Kemalist merkezin tasfiyesinden oluşan siyasi malzeme boşluğu-
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nu uzun süre doldurması beklenmemelidir. Bir yandan “öteki olarak 
Kemalizm” gittikçe silikleşmektedir diğer yandan da AK Parti Kema-
list yapıyı bizzat kendisi kullanarak restore etmekle eleştirilmektedir.

“İleri demokrasi” söylemine rağmen AB perspektifini kaybetmek-
le ve gittikçe otoriterleşmekle eleştirilmesi, AK Parti’nin Kemalist 
yapıyı restore etmesine örnek olarak verilebilir. Otoriterlik eleştirisi 
AK Parti’nin devlet gücü ile Türkiye’yi “yukarıdan aşağı İslamlaştır-
dığı” şeklinde genellemeci ve ideolojik formatlara bürünebilmekte-
dir. Ancak daha sofistike eleştiriler AK Parti’nin makro seviyede ge-
tirdiği demokratikleşmenin yeteri kadar liberal olmaması sebebiyle 
mikro seviyede bireysel hak ve özgürlükleri genişleten bir fonksiyon 
üstlenmediğini, aksine “aşağıdan İslamlaşma” olgusunu güçlendirdi-
ğini söylemektedir.23 Diğer bir deyişle AK Parti’nin 10 yıllık yöneti-
mi, güçlü yürütme vurgusu sebebiyle hâkim parti siyaseti üretmiştir. 
Ancak bu hâkim konum AK Parti’nin muhalefet partilerinin yakın 
gelecekte iktidara gelme ihtimali görmemesine sebep olmaktadır. 
Ayrıca, Türkiye’nin toplumsal kutuplaşmasının derinleşmesini en-
gelleyemediği öne sürülmektedir. Mutabakat üretemeyen bir hâkim 
partinin liberal demokrasiyi güçlendirip güçlendirmeyeceği sorusu 
cevaplandırılmayı beklemektedir.24 Ayrıca AK Parti’nin elde ettiği 
güç temerküzüne duyulan tepkinin Kemalist toplumsal kesimler-
de askeriyeyi rejimin bekçisi olarak görme ve darbeyi destekleme 
refleksini pekiştirdiğini görmekteyiz. Bunun sonucu Türkiye’de de-
mokrasiyi güçlendirecek bir kurucu siyasetin (constitutive politics) 
oluşturulamamasıdır.25

Daha da önemlisi Kemalizmin tektipleştirici ve dışlayıcı ulusçu-
luğunun yerine “yeni Türkiye’yi” kuracak yeni bir siyasal dil ve üst 
kimlik henüz oluşturulamamıştır. Kürt sorununu da çözecek yeni 
bir toplumsal-siyasal mutabakatın taşıyıcısı olması beklenen AK 
Parti henüz yeni bir vatandaşlık tanımı getirememiştir. Ulusçuluk 
Türkiye’ye dar gelmektedir ancak yerini ne alacaktır? Malazgirt’ten 
günümüze ortak “medeniyetin” mirasçıları olmak ve İslam kardeşli-
ği, birlikte yaşamayı kolaylaştıran söylem unsurları olarak görülebi-
lirse de Kürt milliyetçilerinin ulusçu taleplerini karşılamada yeterli 



27

AK PARTİ’NİN KİMLİK SİYASETİNİ ANLAMAK: ÇOK KATMANLI MEDENİYET SÖYLEMİ VE SINIRLARI1

olmayacaktır.26 Kürt milliyetçileri haricinde Kemalizmin diğer etnik 
gruplardan bir Türk milleti yaratmada kayda değer bir başarı elde et-
tiği de söylenebilir. Mustafa Kemal’in milli bir sembol olarak önemi 
de buna eklenmelidir. Böyle bakıldığında AK Parti’nin Kemalizmi 
restore ile tasfiye ya da yeniden inşa arasında yaşadığı paradoks be-
lirginleşmektedir. Erdoğan’ın konuşmasında “Gazi” Mustafa Kemal’e 
ve 1923’teki “kuruluş ruhuna” vurgu yapması hem bu paradoksa 
hem de duyulan ihtiyaca işaret etmektedir.

Bir yanıyla bu vurgu AK Parti’nin Türkiye’yi rejim değişikliğine gö-
türdüğü yönündeki eleştirilere cevap mahiyetindedir. Nitekim Dışiş-
leri Bakanı Ahmet Davutoğlu da birkaç kez AK Parti iktidarının kal-
kınma ve dış politika aktivizmini Tanzimat, Cumhuriyet ve 2. Dünya 
Savaşı’ndan sonra yaşanan “dördüncü restorasyon hamlesi” olarak ni-
telemiştir. Devrim ya da paradigma değişimi kavramları yerine ısrarla 
restorasyon kavramını kullanan Davutoğlu, yaşanan bu restorasyonun 
“özgürlük ağırlıklı ve AB referanslı bir hamle” olduğunu vurgulamış-
tır.27 Ancak diğer yanıyla dönüşen eski Türkiye’den bazı kritik birleşti-
rici unsurların ve sembollerin yeni Türkiye’de korunması gerektiğine 
dair ihtiyaca işaret etmektedir. Tasfiye ettiği Kemalizmin ana prensip-
leri olan milliyetçilik ve laikliği yeniden tanımlarken bu ideolojinin 
ana taşıyıcısı olan askeri, sivil denetime almaktadır.28 Daha önemlisi 
Kemalist ideolojinin ana sembollerinden birisi olan Atatürk figürünü 
Türk modernleşmesindeki abartılı merkezi konumundan alarak tarih-
selleştirmekte ve normalleştirmektedir. Gazi Mustafa Kemal’i İslamcı-
ların gerçek modernleştirici lider olarak gördükleri II. Abdülhamit’in29 
karşısına değil yanı başına konumlandırarak sürekliliği pekiştirmekte 
ve ideolojik bir karşıtlığı söndürmektedir.

AK Parti’nin Kemalist yapıyı dönüştürme konusunda yaşadığı bu 
paradoks farklı yorumlara sebep olmaktadır. AB sürecinin önemini 
yitirmesiyle AK Parti’nin reformculuğunun sivil-asker ilişkilerinde 
oluşturduğu yeni statükoyu korumaya yöneldiği ve askeriyenin mer-
kezinde olduğu bir devlet geleneğini sorunsallaştırmadığı eleştirisi 
öne çıkmaktadır.30 Bu yorumun tam karşısında ise AK Parti’nin re-
formculuğunu kaybetmediği aksine “bilinçli bir tedrici reform politi-



28

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2012

kası” yürüttüğü tezi bulunmaktadır. Bu teze göre AK Parti iktidarının 
yaptığı reformların ana hedefi, “devlete veya rejime kendi rengini ve 
ideolojisi enjekte etmek” değildir. Aksine, bu kurumları kendi gele-
neği içinde ıslah edip, daha demokratik bir yapıya kavuşturmaktır.31

2002’den günümüze AK Parti’nin en önemli gücü, reform yapma 
ve demokratikleşme konusunda Türkiye’deki diğer siyasal partiler-
den hep önde olması ve kendini ekonomik büyümenin ve istikrarın 
ana taşıyıcısı olarak konumlandırmasıdır. Belki daha önemli başarısı 
AK Parti’nin bu iddiasını toplumun çok farklı kesimlerine aynı anda 
benimsetebilmiş olmasıdır.32 

AK Parti’nin reform yapacak en önemli siyasal parti olarak kendi-
ni sunabilmesinin çift yönlü işleyen bir işlevi bulunmaktadır. Bir yan-
dan demokratikleşme/reform konusunda kendisini tekel konumunda 
göstererek muhalefetin demokratikliğini ve eleştirilerini problema-
tize edebilmektedir. Diğer yandan da kendi muhafazakâr demokrat 
kimliği çerçevesinde Türkiye siyasetine ve toplumuna kendi siyasal 
rengini vurmaktadır. Medeniyet söylemi, tam da bu noktada, AK 
Parti’nin güçlendirdiği elit gruplara ve kendi tabanına özgüven, dava 
hissi ve dinamizm aşılayan bir fonksiyon kazanmaktadır.33

Restore etmekle yeniden inşa etmek arasındaki git-geller AK 
Parti’nin muktedir olmakla ilgili sınavı haline dönüşmektedir. Hala 
reform beklentisini taşıma noktasında diğer partilere göre en önde 
ise de istikrarı koruma refleksi gittikçe güçlenen AK, Parti Kürt 
sorunu başta olmak üzere muhalefeti yönetmede zorlanmaya baş-
lamıştır. Çok sayıda gazetecinin içeride olduğu ve özgürlüklerin 
AK Parti iktidarı tarafından sınırlandırıldığı eleştirisi AK Parti’nin 
muktedirliğini sınırlandırmaya yönelik bir söylem olarak görülebilir. 
Ancak reformcu olma üstünlüğünü kaybeden AK Parti iktidarının 
bıkkınlık vereceği ve sadece istikrarın devamını istemenin getireceği 
bir desteğin muktedirliğini erozyona uğratacağı hatırlanmalıdır.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 89. Yıldönümünün muhalefet tara-
fından alternatif bir şekilde kutlanmak istenmesi de buna iktidarın 
verdiği tepki de kutuplaşmış siyasetin, üzerinde tam görüş birliği 
sağlanmış bir konuyu bile nasıl güncel siyaset malzemesine çevire-
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bileceğini göstermiştir. Daha da önemlisi silahlı grupların gösterileri 
sabote edeceğine ilişkin “istihbarat raporları” ile bu gösterilerin en-
gellenmesi, “istihbarat” üzerinden demokratik cumhuriyetin otori-
terleşmesi gibi bir tehlikeyi akla getirmiştir.34

Laiklik, Cumhuriyet ve Atatürkçülük gibi değerler ekseninde ya-
şanan gerilimlerin nihayetinde AK Parti’yi güçlendirdiği35 doğru bir 
tespit ise de bu tür kutuplaşmaların mutabakata dayalı bir dönüşümü 
sürekli ertelediği de gözden kaçmamalıdır. Diğer bir deyişle, kontrol-
lü gerilim siyaseti ve Erdoğan’ın siyasal gündemi yönlendirmedeki 
üstün performansı ile AK Parti bu bölünmüşlükleri yönetebilmekte 
ve geniş kitlelerden aldığı desteği pekiştirmektedir. Sembol ve değer 
siyasetini yönetmekse, bilhassa bu muktedir halinde AK Parti’nin en 
kolay yaptığı şeydir. Ancak ana muhalefet partisi CHP’yi marjinal 
konumda tutmakta başarılı olabilen AK Parti yeni anayasa yazılması 
gibi uzlaşma isteyen konularda aynı başarının maliyetini ödemek-
tedir. Dominant parti haline geldiği söylenirken bunu sistemin ku-
rumsal ve formel demokratik dönüşümüne tahvil edememektedir.

Arap Devrimleri ile birlikte Ortadoğu’da yaşanan büyük değişim 
bu restorasyon-yeniden inşa konusuna yeni bir boyut kazandırmak-
tadır. Bölgede aynı anda yaşanan demokratikleşme ve çatışmalar AK 
Parti’nin bölge halkları ile paylaştığı ortak kader vurgusunu artırma-
sıyla sonuçlanmaktadır.

Bölgesel Düzen ile Hesaplaşma ve Ortadoğu’da Yeni Siyasal 
Dil İhtiyacı

Kemalizmin I. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan bölgesel düzen-
le hesaplaşmak gibi bir derdi olmadı. Osmanlı bakiyesi ülkelerin ve 
halkların sorunlarına da bulaşmamaya özen gösterdi. Ancak 1990’lı 
yıllar Türkiye’nin terör sorunu sebebiyle kendisini bölgeden izole 
edemediğini gösterdi. AK Parti’nin stratejik derinliğe sahip yeni dış 
politikası bölgenin sorunları ile yüzleşme iddiasına sahip çıktı. Kom-
şularla sıfır sorun kavramlaştırması ile bölgesel entegrasyonu he-
defleyen bu politika, temelde bölgesel statükoyu karşısına almadan 
ilişkileri geliştirmeyi seçti. “Komşularla sıfır sorun” yaklaşımı Türk 
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Dış Politikasındaki klasik güvenlik anlayışını dönüştürme iddiasını 
taşıdı. 1998’de savaşın eşiğine gelen Suriye ile Türkiye arasında 2011 
Ağustos ayına kadar yaşanan işbirliği ve ekonomik entegrasyon buna 
bir örnek olarak verildi. 

Ancak Arap Devrimleri sadece Ortadoğu’da dengeleri değiştir-
medi. Türk Dış Politikasının da yumuşak güç unsurları36 ile günde-
me getirdiği bölgesel liderlik iddiasının sınavı haline geldi. Tunus 
ve Mısır devrimlerinde hakların yanında yer alan AK Parti, Suri-
ye’deki Esed rejiminin halkına uyguladığı katliama sessiz kalma-
yarak muhalefeti aktif bir şekilde destekledi. 2010 Aralık ayında 
başlayan Arap Devrimlerinin Suriye’ye ulaşması Türkiye’nin yeni 
dış politikasını bir teste tabii tuttu. Kemalist dış politikayı ülkenin 
etrafındaki sorunlardan sürekli şikayet etmek ve içe kapanmacı bir 
ruh hali üretmekle eleştiren AK Parti bu defa kendisi ciddi bölgesel 
güvenlik sorunları ile boğuşmaktadır. Suriye krizi mülteci sorunu-
nun yanısıra Türkiye’nin hem İran’la bölgesel rekabetini artırdı hem 
Suriye’nin kuzeyinde PKK uzantısı (PYD) bir oluşumun yönetimi 
ele geçirmesi tehditini üretti. Irak’taki (Sünnilere uyguladığı baskı 
politikası yüzünden) Maliki hükümeti ile ilişkileri gerilen Türkiye 
çok yönlü bir güvenlik sorunu sarmalına girdi. Böylece, bölgede 
düzenin kurulmasında ve krizlerin çözümünde çok taraflı diplo-
matik müzakerenin ve ekonomik karşılıklı bağımlılığın yetmediği 
anlaşıldı. Özellikle Suriye krizi yüzünden, yumuşak gücü öne alan 
“komşularla sıfır sorun” yaklaşımı, sert güç unsurlarını kullanmayı 
gerektiren kontrollü gerilim siyasetine yerini bırakmak zorunda kal-
dı. Türkiye, Beşşar Esed’i yönetimi bırakmaya zorlamak için Suriye 
muhalefetini organize etmede öncü rol üstlendi. Daha önce büyük 
güçlerin bölgeye müdahalesinin bir meşrulaştırma aracı olmaktan 
çıkmasını isteyen Türkiye, Suriye iç savaşında ve İsrail’in Gazze’ye 
saldırısı örneklerinde uluslararası örgütleri etkin olmamakla eleşti-
di. Dahası Rusya ile Suriye’de Esedsiz bir geçişi sağlamak için ikili 
müzakereler yapılırken, Suriye’de takınılan aktif tavır Türkiye’nin 
Ortadoğu’daki güç dengeleri (Rusya’nın Esed rejimine desteği ve 
İran’ın direniş hattı) ile yüzleşmesini sağladı.Bölgeye daha geniş 
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bir çerçeveden bakıldığında AK Parti bir yandan Tunus ve Mısır’da 
iktidara gelen Müslüman Kardeşler’e destek verirken diğer yandan 
İslamcı grupların radikalleşmesi ile başetmek zorunda kaldı. Suri-
ye’deki silahlı grupların Esed rejimini tekfir ederek yürüttükleri sa-
vaşın İslamcı dili bölgesel etkilerde bulunacak öneme sahiptir. İran 
ve Suudi Arabistan arasında mezhepçilikten meşruiyet devşiren bir 
mücadele yaşanırken, AK Parti bu mezhepçi rekabetin Müslüman-
lar içindeki farklılıkları bir çatışma sarmalına sürüklemesi tehli-
kesi ile yüzleşmektedir. İran ve Suudi Arabistan’ın bölgesel model 
ülkeler olarak birbiriyle rekabet ettiği ortamda Türkiye ya mezhep 
kutuplaşmasını aşacak ve demokratik dönüşümü destekleyecek bir 
“aktif çok taraflılık politikası” geliştirmek durumunda kalacak ya 
da bölgedeki rekabeti akışına bırakarak pasif bir konumu kabulle-
necektir. Ortadoğu’da yeni düzenin sekteryen kutuplaşmaya dayalı 
güvenlikleştirme ve kamplaşma üzerinden kurulması durumunda 
bölge dışı aktörler bölgenin konularına daha fazla müdahil olacak-
tır. Eğer bölgedeki yeni düzen ekonomik entegrasyon ve diplomatik 
uzlaşmaya dayalı tedrici bir reform süreci üzerinden kurulabilirse 
radikal olmayan yeni bir Batı eleştirisine eşlik edecek bir bölgesel 
işbirliği perspektifinin temelleri atılacaktır.37

Bütün bunların yanısıra İsrail’in Gazze’ye saldırısı vesilesiyle Or-
tadoğu’daki düzenin kırılganlığı bir daha belirginleşti. İsrail’in sivil-
leri bombalamasını sert bir dille eleştiren Başbakan Erdoğan, Birleş-
miş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Müslüman dünyayı temsil eden 
bir ülke olmadığını söylemekle Batı eleştirisini yeni bir evreye taşı-
mıştır. Uzun bir süredir uluslararası düzenin adaletsizliğine vurgu 
yapan bu çağrı artık İslam dünyasının dayanışması gerektiğinin altı-
nı çizmektedir.38 AK Parti’nin Filistin konusundaki sert açıklamaları 
İsrail’i Türk Dış Politika söyleminde gittikçe “öteki” olarak konum-
ladırmaktadır. Ancak paradoksal bir şekilde iki ülke arasındaki kötü 
ilişkiler ekonomi alanına yansıtılmamaktadır. İsrail’e ilişkin olarak 
Türk Dış Politikasında bu söylem ile pratik arasındaki çelişki Saadet 
Partisi tarafından gündeme getirilse de bu eleştiriler AK Parti’nin is-
lami tabanında sınırlı tesir uyandırmaktadır. Bunun ana sebebi bu 
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çelişkinin güçlü bir liderin retorik siyasetini (politics of rhetorics) 
medeniyet söylemi ile buluşturmasının başarısıyla gizlenmesidir.

Bütün bunlarla birlikte, Yeni Ortadoğu AK Parti’nin önüne şu 
dört meydan okumayı koymaktadır:

a- Yükselen İslamcı hareketlerin yeni mezhepçilik kutuplaşması 
ile radikalleşerek parçalanması ihtimali

b-  Dört ülkedeki varlığı ile hem ulusal hem de ulus ötesi/bölgesel 
bir mahiyet alan Kürt sorunu (Bağdat-Erbil gerilimi dahil)

c- Bölgesel güçlerin (İran, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır) 
aralarındaki nüfuz mücadelelerinin yönetilmesi konusu

d- Arap Devrimlerinin getirdiği değişime en fazla direnen ülke ola-
rak İsrail’in saldırgan politikalar yürütmesi ve bunun ABD’den 
destek görmesi sonucu bölgesel çatışmaya dönme ihtimali

Bütün bu meydan okumalarla ilgili olarak son iki yılda dış politi-
ka söyleminde İslami temaların yer almaya başlaması ve Erdoğan’ın 
“dindar nesil yetiştirmek” tartışmasında kendini gösteren yeni bir 
olgudan bahsedilebilir. AK Parti kendisini hizmet performansı, güç-
lü liderliği ve elde ettiği iktidarla uyumlu bir siyasal kimliği tahkim 
etmek zorunda hissetmektedir. 

Bunun başlıca iki sebebi tespit edilebilir:
Birincisi, Arap Devrimleri ile birlikte gelen yeni konjonktürde 

siyasal dil ve kimlik konusundaki zayıflığını daha da derinden far-
ketmektedir. Tunus, Mısır ve Libya’daki İslami hareketlerin Türkiye 
tecrübesine meşruiyetlerini sağlama noktasında başvurmaları ve AK 
Parti iktidarından öğrenme istekliliğinde olması daha net bir siya-
sal kimlik ihtiyacını dayatmaktadır. Türkiye’nin Ortadoğu’da neden 
model olamayacağı sorusuna verilen cevabın Türkiye’nin yeterince 
Müslüman olmaması (yüzde 23) ve laik bir siyasi yapısının (yüzde 
13) olmasına odaklanması manidardır.39 Bu iki cevabın toplamının 
(yüzde 36) işaret ettiği şey Erdoğan ve AK Parti’nin İslamcı geçmişi-
ne rağmen Ortadoğu’daki Müslüman halklar nezdinde Türkiye tec-
rübesinin dindarlıkla ilişkisinin sorunlu görülmesidir. 

Yine Arap Devrimleri ile birlikte İslam-demokrasi ve islam-laiklik 
ilişkisi üzerine siyasal bir söylem geliştirme ihtiyacı belirgin hale gel-
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mektedir. İktidara gelme ve muktedir olma (Pratik) boyutu ile başarılı 
bir tecrübe olan AK Parti, İslamcı gruplara söylem bazında aynı ba-
şarıyı sergileyememektedir. Bölgedeki “Sünni-Şii kutuplaşması”nın 
(İran ve Suudi Arabistan’ın mezhep merkezli transnasyonel siyasal 
söylem ve aktivitelerinin) bunu zorladığı da düşünülebilir. Bu ku-
tuplaşmayı aşacak bir dil üretmeye çalışan AK Parti’nin bunu laiklik 
önerisiyle karşılayabilmesi mümkün görünmemektedir. Erdoğan’ın 
laiklik önerisinin Mısır’daki İslamcı aktörler tarafından reddedilme-
si, Türkiye’deki İslami tecrübenin iktidar başarısının (performans) 
söylem zayıflığını örtemeyeceğini göstermektedir.

AK Parti iç siyasette muğlak bir söylemle (muhafazakar demokra-
si) yetinebilirken hatta bunu liderin etkinliği ile bir avantaja çevirirken 
bu yeni dönemde bunu terketmek durumunda kalmaktadır. Siyasal 
kimliğinin İslamla olan ilişkisini daha netleştirme baskısı altında olan 
AK Parti bu ihtiyacı yine muğlak bir kavram (medeniyet söylemi) üze-
rinden karşılamaya yönelmiştir. Bu itibarla adalet kavramı da dış poli-
tika dilinde gittikçe öne çıkmaktadır. İç siyasete ilişkin kimlik tahkimi 
ihtiyacı yine dış politika üzerinden cevaplandırılmaktadır.

İkincisi ise 10 yıldır iktidarda olan bir partinin güçlü lider sonra-
sında parti kimliğinin kurumsallaşması ihtiyacının bir göstergesidir. 
İslami geçmişe sahip siyasetçilerin İslami referansları kullanmaması-
nın getirdiği bir sonuç olan siyasal dil ve kimlik fakirleşmesinin iç siya-
sette de hissedilmesidir. Kemalist seçkinlerin hegemonyasının kırılmış 
olmasının imkanıyla laikçi/güvenlikleştirici (securitizing) yasaklar ya 
kaldırılarak ya da esnetilerek muhafazakar/İslami tabanının kimlik ta-
lepleri karşılanmaktadır. Bununla birlikte iktidarın nimetleri dışında 
bu tabanın mobilizasyonunu tazeleyecek bir kimlik ve dil yenilenmesi-
ne ihtiyaç hissedilmektedir. Bu perspektiften bakıldığında Erdoğan’ın 
“dindar nesil yetiştirmek” üzerinden açtığı tartışma Türkiye’nin devlet 
eliyle jakoben bir proje olarak İslamlaştırılması hedefine yönelik gö-
rünmemektedir. Ancak kendi partisinin ve dindar tabanının siyasal 
kimlik zaafiyetine yönelik bir arayış olarak okunmalıdır. Gelecek on 
yıllık bir AK Parti iktidarı için bu elzem görülmektedir. Çok katmanlı 
bir medeniyet söylemi tam da bu arayışa hizmet etmektedir.
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AK Parti iktidarına ilişkin olarak önümüzdeki dönemde cevapla-
rını arayacağımız kritik sorular şunlardır: Yukarıda bahsedilen mey-
dan okumaları karşılamada çok katmanlı ve muğlak bir medeniyet 
söylemi yeterli olacak mıdır? Somut politika tercihlerinin çelişkileri 
ne kadar süre bu söylem içerisinde absorbe edilebilir? Bu söylem iç 
siyasette gereken fikir birliğini üretebilir mi? Güçlü liderlik ve ku-
rumsallaşma ikilemi bu söylem ile nasıl bağdaştırılabilir?

Sonuç

AK Parti iç içe geçen ve birbiri ile yoğun şekilde etkileşen üç he-
saplaşmanın (İslamcılık, Kemalizm ve bölgesel dengeler) getirdiği 
dört meydan okumaya cevap aramaktadır: İslamcı hareketlerin yeni 
mezhepçilik kutuplaşması ile radikalleşmesi ihtimali, ulus ötesi/böl-
gesel bir mahiyet alan Kürt sorunu, bölgesel güçlerin nüfuz mücade-
leleri ve İsrail’in saldırgan politikalarının etkileri. Erdoğan’ın son dö-
nemde sık kullandığı medeniyet söylemini bu meydan okumalarının 
ışığında anlamlandırmak gereklidir. Bu söylem de 2023/2071 vizyon-
ları da Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun geleceğine ilişkin yeni bir siyasi 
dil ve ortak bir üst kimliği icat etme arayışını yansıtmaktadır. Farklı 
katmanlarıyla milli, bölgesel ve evrensel bir muhtevanın iç içe geçtiği 
medeniyet söyleminin çok kullanışlı olduğu görülmektedir. Ancak asıl 
soru bu söylemin bir yandan Ortadoğu’nun mezhepçi savrulmalarına 
cevap verebilecek diğer yandan bölgenin dünya ile entegre olmasını 
kolaylaştıracak demokratik bir dili ve pratiği üretip üretemeyeceğidir. 
Bu dilin İslami muhtevasının kıvamı da belirleyici olacaktır. Bölge 
halklarına dokunmayan bir laiklik söylemi de mezhepçiliği besleyecek 
İslamcı öğelere savrulmak da sadra şifa olmayacaktır.

Erdoğan’ın güçlü hitabetinin medeniyet söylemini yeni 
Türkiye’nin kimliğini şekillendirmede belirli bir etkinlikle kullandı-
ğı barizdir. AK Parti’nin iktidar temerküzünün yanısıra medeniyet 
söyleminin Erdoğan tarafından sıklıkla seslendirilmesi şu konuyu 
gittikçe merkeze taşımaktadır: Güçlü liderliğin imkanları ve eleştiri-
si. Erdoğan’ın liderliğinin sadece iktidar temerküzü olarak değerlen-
dirilmesi AK Parti’nin üç dönem boyunca oylarını artırmasında ve 
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hala popüler olmasında liderliğin rolünün gözden kaçırılmasına se-
bep olmaktadır. Güçlü liderlik AK Parti’nin muğlak parti kimliğinin 
zayıflıklarını örtmekte, politikalardaki geri dönüşlerin ve çelişkilerin 
dengelenmesini ve yönetilmesini sağlamaktadır. Bir yandan anadil-
de savunma hakkı vererek Kürt sorununda bir adım daha atan AK 
Parti, öte yandan milliyetçi bir söylemi dillendirebilmekte ve idam 
konusunu tartışmaya açabilmektedir. Daha da önemlisi güçlü lider-
lik zenginleşen Türkiye’de gelir dağılımının doğurduğu rahatsızlıkla-
rı ve yükselen beklentileri yönetmenin bir aracı haline gelmektedir. 

Bütün bunlarla birlikte AK Parti’ye yönelik otoriterleşme ve po-
pulizm eleştirilerinin sadece liberal ve sol seçkin kesimlerde değil 
muhafazakar ve İslamcı kesimlerde de kısmi bir etkisinin olduğu 
gözlemlenebilmektedir. Önümüzdeki on yıl AK Parti’nin yeni siyasal 
kimliğini ve kaderini muğlak bir medeniyet söyleminin içinin nasıl 
demokratikleşme pratiği ile doldurulacağı ve güçlü bir liderin kariz-
masının nasıl kurumsallaştırılacağı belirleyecektir.
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Giriş

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) onuncu yılını doldur-
duğu iktidar döneminde Türkiye’de meydana gelen değişimlerin en 
çok dikkat çekenlerinden birisi klasik Türk dış politikası kalıplarının 
yerini yeni ve aktif bir dış politika anlayışına bırakmaya başlama-
sıdır. Türk dış politikasında son on sene içinde yaşanan dönüşüm 
sadece Türkiye’deki siyasi gözlemciler tarafından değil aynı zamanda 
uluslararası anlamda akademik camia tarafından da yakından takip 
edilen bir olgu olarak ortaya çıktı. Bu değişim kısa zamanda değişi-
min sebepleri, kaynakları, aktörleri, olası sonuçları ve sürecin do-
ğası hakkında önemli tartışmaların ve buna bağlı olarak artık hatırı 
sayılır bir literatürün gelişmesine sebep oldu. Türk dış politikasının 
geleneksel kaynaklarını, kaygılarını ve karar verme sürecini takip 
edenler için bu dönem hiç de alışık olunmayan bir durumdu. Çoğu 
zaman gözlemciler Türk dış politikasında yaşanan değişim ve dönü-
şümü takip etmekte zorlanırken, akademik camia da Türkiye’nin dış 
politikasını anlatmak için uygun bir model üretmeye çalıştı. 

Bu dönem içinde Türk dış politikasındaki dönüşümü açıklama-
ya çalışan uzmanların işini zorlaştıran çeşitli sebepler ortaya çıktı. 
Öncelikle, dış politika analizinde en önemli enstrüman olarak kabul 
edilen üç kademeli analiz (three levels of analysis) dış politikadaki 
özellikle “değişim” gibi olguların farklı kademelerde incelenmesini 
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öngörüyordu. Dolayısıyla bu yaklaşıma göre dış politika kararları ya 
birinci düzlem olan uluslararası sistemin ortaya koyduğu zorlamalar 
veya sağladığı fırsatlar sayesinde, ya ikinci düzlem olan ülkenin iç 
politik, ekonomik ve sosyal yapısından ortaya çıkan sebepler nede-
niyle veyahut da üçüncü düzlem olan karar vericilerin algılamaları, 
kişisel özellikleri veya liderlik stillerinden kaynaklanır. Dış politika 
analizinin daha gelişmiş modelleri ise bu farklı kademelerin birden 
fazlasının dış politikada değişimi nasıl etkilediğine ilişkin olmuştur.

AK Parti döneminde bu klasik analizin kullanılmasını zorlaştıran 
bazı unsurlar ortaya çıktı. Öncelikle son on senede bu düzlemlerin 
her biri birbirinden bağımsız bir şekilde önemli gelişmelere sahne 
olurken üç düzeyin her birinde tektonik hareketlenmeler sürekli ola-
rak devam etti. Bu on senelik dönemde 1990’lı yıllarda tek kutuplu 
onyıllar geçireceği beklenen uluslararası sistem, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin (ABD) yaşadığı Irak savaşı ve ekonomik krizle daha 
farklı bir yapıya dönüşmeye başladı. Bu dönemde Türk dış politika-
sını açıklamaya çalışanların karşılaştığı en önemli problem uluslara-
rası sistemde yeni ortaya çıkan Türkiye gibi revizyonist güçlerin dış 
politika davranışlarının Soğuk Savaş kodu kokan bazı teorilerle açık-
lanmaya çalışılmasından kaynaklanıyordu. Modern uluslararası iliş-
kiler teorisinin ortaya çıkışından bu yana dünya, Soğuk Savaş’ın biti-
miyle ilk kez ABD liderliğinde tek kutuplu bir şekle bürünmüştü ve 
2000’lerin ilk yıllarından itibaren de bu global gücün kademeli olarak 
duraklaması ve hatta gerilemesine şahit olmaktaydı. AK Parti’nin dış 
politikada yeni insiyatifleri başlatmakta olduğu yıllar bu gerilemenin 
başladığı yıllara da tesadüf etmekte; bu da daha önce rastlanmamış 
bir durumu ortaya çıkarmaktaydı. Bunun yanında uluslararası sis-
temin hızla değişmesi ile paralel olarak Türkiye’nin bölgesinde de 
önemli dönüşümler gerçekleşmeye başladı. Ortadoğu’da Hafız Esad 
ve Kral Hüseyin’in ölümü ile başlayan lider kadrolardaki değişim 
Saddam Hüseyin’in devrilmesi ve Hamas’ın seçimleri kazanması ile 
devam etti. Bu dönemde özellikle ABD’nin Irak’ı işgali sonrasında 
bölgede birçok fay hattı aynı anda harekete geçerek yeni etnik ve sek-
teryen çatışmaları ortaya çıkardı. Bunun üzerine Tunus’daki devrim 
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ile başlayan Arap Baharı bölgedeki jeopolitik denklemde paradig-
matik bir dönüşümü beraberinde getirdi. Bu dönüşümler bölgesel ve 
küresel sistemin Türk dış politikası üzerindeki etkisinde de sürekli 
değişimlere sebep oldu. 

Bunun yanında dış politika analizinin ikinci düzlemi olan iç po-
litikada da önemli değişimler yaşandı. Kamuoyunun Türk dış poli-
tikası üzerindeki etkisi bu dönemde artarken, farklı sivil gruplar ve 
işadamları da dış politikaya daha fazla müdahil olmaya başladılar. 
Aynı zamanda bu dönemde Türkiye’nin bölgesinde ve küresel sis-
temde oynadığı rol üzerinde de ciddi tartışmalar yaşanmaya başladı. 
Dış politika kimliği sorunsalı giderek daha fazla münazara edilen, 
üzerinde daha fazla kafa yorulan bir olgu haline geldi. Hükümetin 
attığı demokratikleşme adımları kısa zamanda dış politikada da yan-
kılanmaya başladı. Son olarak, aynı zaman diliminde Türk dış politi-
kasındaki karar verme mekanizmaları da ciddi bir değişime uğradı. 
Askeri ve dış politika bürokrasisinin hâkim olduğu alan önemli öl-
çüde sivilleşme eğilimleri sergilemeye başladı. Dolayısıyla bir yan-
dan bu konuda sivil-asker ilişkileri yenilenirken, öte yandan “güçlü 
lider” dış politika tarzı uzun zamandan sonra Türkiye’de geçerli dış 
politika tarzı olmaya başladı. Sivil ve seçilmiş bir lider başdiplomat 
olarak Türk dış politikasındaki en önemli aktör konumuna geldi. 

Yaşanan tüm bu değişimlerin aynı yıllarda meydana gelmesi 
bu farklı düzlemlerdeki açıklayıcı değişkenlerin herhangi birinin 
kontrolünü zorlaştırdığı gibi, bu düzlemlerin sadece birini kullanan 
açıklamaları da yetersiz kıldı. Farklı düzlemlerdeki değişimleri göz 
önünde bulundurma iddiasında olan yeni teorik yaklaşımlar ise ya 
paradigmatik bir değişim önermek yerine varolan teorilerin modi-
fiye edilmesine dayanıyor ya da teorik olgunluğa ulaşamıyordu. Bu 
durum kendini belki de en fazla Türkiye-ABD ilişkilerinin açıklan-
ması sırasında gösterdi. Sürekli olarak dalgalanan bu ilişkiler üzerine 
yapılan çalışmalar bir model ortaya koymak yerine bazı istisnalar dı-
şında siyasi gelişmeleri ve iki ülke arasında yaşanan krizleri takip et-
mek zorunda kaldı. Bu da kronolojik yönü ağır basan ve teorik yönü 
yetersiz bir dizi çalışmanın ortaya çıkmasına sebep oldu.
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Uluslararası Sistemdeki Dönüşüm
AK Parti’nin iktidardaki gücünü pekiştirerek dış politikada aktif 

olmaya başladığı yıllar uluslararası sistemde tek kutuplu dünya anla-
yışının sona ermeye başladığı bir döneme denk geldi. Özellikle AK 
Parti’nin iktidardaki yerini pekiştirmeye başladığı ikinci döneminin 
ortalarından itibaren uluslararası sistemdeki değişimin ayak sesle-
ri daha fazla hissedilebilir bir hale geldi. Ancak tek kutuplu dünya 
yerini iki kutuplu veya çok kutuplu bir dünyaya bırakmıyor ve yeni 
oluşmakta oluşan sistemin ne olduğu yönünde de oldukça ciddi tar-
tışmalar yaşanıyordu. Soğuk Savaş yıllarındaki iki kutuplu dünyanın 
sona ermesinden sonra ortaya çıkan tek kutuplu dünya beklenilenin 
aksine oldukça hızlı bir şekilde ortadan kalkmaya başlamıştı. Mo-
dern uluslararası ilişkiler sisteminin tarihinde ilk kez ortaya çıkan 
tek kutuplu dünyada uluslararası ilişkilerin nasıl gelişeceği, devletle-
rarası ilişkilerin nasıl şekilleneceği ve ittifak kurgularının ne şekilde 
oluşacağı 1990’lı yıllarda uluslararası ilişkiler uzmanları tarafından 
gayet sıkı bir biçimde çalışılmış ve bu konuda geniş bir literatür de 
üretilmişti. ABD’nin Soğuk Savaşı direk çatışma veya sıcak savaşa 
gerek kalmadan kazanması, tüm gücünü muhafaza eden – ve hatta 
Körfez Savaşı ile bunu sergileyen- bir süper gücün ortaya çıkmasına 
sebebiyet vermişti. Sahip olduğu askeri güç ve siyasi etki ile ABD 
birçoklarına göre dünyadaki ilk global güç olmayı başarmış1 ve bu 
da kimilerine göre uzun sürecek istikrarlı bir dönemin önünü aç-
mıştı.2 Bu uzmanların bazılarına göre bu uzun dönemi hazırlayan en 
önemli sebepler ABD’nin dengelenemeyecek kadar güçlü ve denge-
lenmeyi gerektirmeyecek kadar da iyi huylu bir devlet olmasından 
kaynaklanıyordu.3 1990’larda ABD ile diğer bölgesel güçlerin ara-
sındaki ilişkiyi Soğuk Savaş kodlarından uzaklaşıp yeni kavramlarla 
açıklamaya çalışan akademisyenler başta “yumuşak dengeleme” (soft 
balancing)4, “ayak direme” (balking),5 “riskten korunma” (hedging)6 
olmak üzere bazı yeni kavramlar ortaya koydular. Bu dönemde rağ-
bet gören “yumuşak dengeleme” fikri uluslararası sistemdeki tek ku-
tuplu yapının şu an için ABD ile askeri bir dengelemeyi mümkün 
kılmadığı görüşünden yola çıkarak bölgesel güçlerin uluslararası 
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teşkilatlarda koalisyonlar oluşturarak ve diplomatik olarak ABD’nin 
istekleri karşısında ayak direyerek bu amaca ulaşmaya çalışacakları-
nı savunuyordu.7

Beklentilerin aksine tek kutuplu dünyanın varlığı çok kısa bir za-
man içinde 2000’li yılların ortasından itibaren sorgulanır oldu. He-
nüz 2003 yılında başta Charles Kupchan8 ve Immanuel Wallerstein9 
gibi kimi teorisyenler Amerikan Çağı’nın sona erdiğinin ve uluslara-
rası sistemin yeniden şekillenmeye başladığının ipuçlarını vermeye 
başlamıştı. Irak Savaşı sonrasında bu iddialar daha da güçlenmeye 
devam etti. Oldukça kısa süreceği düşünülen savaşın gittikçe uzama-
sı ABD’de Vietnam sendromunun farklı bir versiyonun yaşanmaya 
başlamasına sebebiyet verdi. ABD bir yandan Irak’taki iç savaş sar-
malında debelenirken, öte yandan da tek taraflı olarak ve dünya ka-
muoyuna rağmen ilan ettiği savaşın uluslararası meşruiyetini de sor-
gulanır hale getirdi. 2008 yılında Andrew Bacevich, Limits of Ame-
rican Power kitabında bu savaşın ABD’nin dünyadaki önderliğine 
fiilen son verdiği ve Amerikan Yüzyılı’nı bitirdiğini iddia ediyordu.10 

Irak’daki savaşı müteakiben 2008 yılında yaşanan ekonomik kriz 
ABD’nin gerilemesi tezine en önemli katkıyı sağlayan olay oldu. O 
zamana kadar Çin’in ve diğer bölgesel güçlerin yükselişini endişe 
ile izleyen birçok Amerikalı, 2008 krizinden hemen sonra yazmaya 
başladıkları kitaplar ve yaptıkları çalışmalarla tek kutuplu dünyanın 
sonunu işaret ettiler.11 Ortaya çıkan literatür iki ana tartışmaya yo-
ğunlaşıyordu. Her ne kadar uluslararası ilişkilerdeki hâkim söylem 
tek kutupluluk sonrası uluslararası sistem konusuna odaklanıyorsa 
da hala Amerika’nın tek süper ve küresel güç olduğuna inanan ve 
bu argümanı savunan bir kitle de mevcuttu. Kendilerini “gerileme 
karşıtı” olarak tanıtan bu grup için yükselen güçler uluslararası sis-
temi dönüştürebilecek kapasiteye sahip değillerdi. Birçokları kendi 
iç problemlerini çözmekten aciz; diğer bir grup ise sistemde güç 
yansıtabilme konusunda yetersizdi.12 Gerilemenin olduğunu savu-
nunlar ile bu grup arasındaki tartışma Amerika’da 2008 sonrası uzun 
soluklu ve genelde datalara dayalı yürütülen bir polemiğe dönüştü. 
Amerika’nın gerilediğini savunanlar arasındaki tartışma ise bundan 
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sonraki uluslararası sistemin ne gibi bir hal alacağına ilişkindi. So-
ğuk Savaş’ın bitmesi ve Çin’in ekonomik açılımı sonrasında ortaya 
çıkan iki kutuplu dünya beklentisi bu konuda öne çıkan yaklaşımlar-
dan biri oldu.13 Özellikle Çin ile ABD arasında yaşanacak rekabete 
çözüm olarak sunulan G2 tarzı yaklaşımlar bu dalganın devamıydı.14 

Bu tartışmalar sürerken çok kutuplu dünya projeksiyonlarının 
gördüğü ilgi gittikçe arttı. Özellikle 2000’li yılların ortalarına doğru 
bu türden yaklaşımlar daha fazla rağbet gördü. Örneğin Goldman 
and Sachs adlı yatırım şirketi, yaptığı projeksiyonlarda BRICS olarak 
bilinen Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın farklı 
güç merkezleri oluşturarak mevcut sistemin şeklini ve yapısını de-
ğiştireceğini öne sürdü. 15 Türkiye bu dönemde uluslararası sistemde 
gitgide daha fazla görünürlük kazanırken aynı zamanda birçok uz-
man tarafından da önümüzdeki dönemde küresel etkiye sahip olabi-
lecek güçler arasında gösterilmeye başladı. Örneğin, aralarında Jack 
Goldstone’un da olduğu bir dizi analist, yaptıkları projeksiyonlarda 
BRICS yerine TIMBI kısaltmasıyla adlandırılan Türkiye, Hindistan, 
Endonezya, Brezilya ve Meksika’nın bundan sonraki dönemde kü-
resel sistemin ağırlık merkezleri olacağını iddia ediyordu.16 Center 
for New American Security ile German Marshall Fund gibi düşünce 
kuruluşları ise Meksika hariç bu dört ülkeyi önümüzdeki dönemde 
uluslararası sistemin ayakta durabilmesini sağlayacak en önemli ül-
keler olarak gösteriyordu.17 Ayrıca yine Goldman Sachs tarafından 
başka bir çalışmada ekonomik potansiyelleri, siyasi etkileri ve de-
mografik yapıları ile önümüzdeki dönemi etkileyecek 11 güç arasın-
da Türkiye’nin de olacağı öngörülmüştü.18 

Ancak bu tartışmalar uluslararası ilişkilerin teorik çatısını oluş-
turan bazı yaklaşımları da gitgide daha yetersiz kıldı. Örneğin ulus-
lararası sistemdeki dönüşüm realist teorideki güç merkezli çalışma-
ların klasik modelleri olan “tek kutuplu, iki kutuplu ve çok kutuplu 
uluslararası sistemler” kavramlaştırmaları artık sistemin niteliğini 
anlayabilme konusunda yetersiz hale geldi. Uluslararası ilişkiler 
uzmanları arasında tek kutuplu dünya sonrasında belki de kutup-
suz bir dünyanın ortaya çıkacağını19 ve yenidünyanın kimseye ait 
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olmayacağını20 iddia edenler de oldu. Bununla birlikte uluslararası 
sistemin doğasındaki hızlı değişme ve öngörülebilirlik konusunda 
yaşanan sorunlar mevcut kafa karışıklığını daha da problematik bir 
hale getirdi. Bu dönemde yenidünya düzeninin öncekinden farklı bir 
şekilde oluşacağını savunan çalışmalar daha fazla rağbet görmeye 
başladı. Nitekim 1990’lı yıllarda Samuel Huntington tarafından or-
taya atılan tek-çokkutuplu dünya modeli21 aralarında F. Zakaria’nın 
da bulunduğu birçok gözlemci tarafından daha geniş bir biçimde ele 
alınmaya başlandı.22 

Bu küresel politika tartışmaları ve Türkiye’nin değişen uluslara-
rası konumu uluslararası düzenin ve sistemsel unsurların Türk dış 
politikasına olan etkisi konusunda alışılmadık ve daha önce çalı-
şılmamış bir durumu ortaya çıkardı. Modern anlamda uluslararası 
ilişkiler disiplininin başlangıcından bu yana ilk kez tek kutuplu bir 
dünyanın ortaya çıkmasından sonra bu sefer de ilk kez tek kutuplu 
dünya yerini farklı bir uluslararası düzene bırakıyordu. İki kutuplu 
ve tek kutuplu dünyalarda uluslararası sistemin, ülkelerin dış politi-
kasına olan öngörülebilir etkisi yerini bu yeni düzende oldukça çok 
bilinmeyenli bir duruma bıraktı. ABD’nin Irak Savaşı sonrasında, 
özellikle de B. Obama’nın başkanlığıyla giriştiği stratejik ve jeopoli-
tik revizyonları bu durumu daha karmaşık hale getirdi. Obama bir 
yandan “responsibility doctrine” (sorumluluk doktrini)23 ile diğer 
büyük güçleri küresel politika ve ekonomilerde sorumluluk almaya 
zorlarken, Asya-Pasifik politikası ile ABD’nin dış politika eksenini 
değiştiriyor ve yeni savunma doktrini ile de ABD güçlerinin dün-
yadaki dağılımını yeniden şekillendirmeye çalışıyordu. Özellikle 
Ortadoğu’da “daha fazla zaman kaybetmemek”24 esasına göre şekil-
lendirdiği politikalar bölgesel güçlerin ve bu bölgede çıkarı olan di-
ğer güçlerin politikalarında da değişikliği zorunlu hale getiriyordu. 

Bu dönem aynı zamanda Türkiye gibi bölgesel güçlerin ABD’den 
daha bağımsız bir politika izlemeye başlamasına denk gelmişti. Daha 
önce özellikle 1990’larda eksen ülke25 olarak adlandırılan Türkiye’nin 
ABD ile işbirliği ya da en azından ABD ile bölgesel politikalar ko-
nusunda karşı karşıya gelmemesi neredeyse bir kural olarak kabul 
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edilirken, yeni dönemde Türkiye gibi bölgesel güçler aynı zamanda 
politika üretici konumuna geldi. Bu dönemde özellikle Irak ve İran 
konusunda ABD ile Türkiye’nin karşı karşıya gelmesi ve bu sorunlu 
ilişkilerin ABD ile diğer bölgesel güçler arasında da devam etmesi 
farklı bir güç ilişkisinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Her ne kadar 
bazı çalışmalar bu dönemde Türkiye ve ABD arasındaki Ortado-
ğu politikaları kaynaklı çekişmeyi ‘balking’ (ayak diremek)26, diğer 
bazı uzmanlar da ‘soft balancing’ (yumuşak dengeleme)27 olarak 
adlandırmış olsa da bu tek kutuplu dünya kavramları ikili ilişkileri 
açıklamaya kâfi gelmedi. Öncelikle iki ülke arasında sürekli değişen 
göreceli güç dengesi ilişkilerde istikrarlı bir dengenin olmasını en-
gellemekte, bunun yanında da Türkiye’nin bölgesel bir aktör olarak 
ortaya çıkması siyasi açıdan iki ülkenin bölgesel vizyonlarında ya-
şanan çatallaşmaları artırmaktaydı. Ayrıca, Türkiye’nin ABD’ye olan 
ekonomik bağımlılığının ortadan kalkmaya başlaması bölgesel an-
lamda kendine güvenini artırarak daha bağımsız bölgesel ekonomik 
ve dış politika izlemesinin önünü açtı.

Bu dönemde ikili ilişkileri tanımlamak için önerilen teorik mo-
dellemeler bu istikrarsızlıktan payını aldı. Örneğin Obama’nın Tür-
kiye gezisi sonrasında ortaya koyduğu “model ortaklık” terimi bir-
çok uzman tarafından ilişkilerin geleceğini tanımlamak üzere sıkça 
kullanılırken, bir sene sonra Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi’nde-
ki İran’a karşı yaptırımlara ilişkin verdiği ‘hayır’ oyu sonrasında stra-
tejik veya model ortaklık yerine “yumuşak dengeleme” daha sıkça 
kullanılan bir tabir oldu. Arap Baharında meydana gelen yakınlaşma 
ile iki ülke arasındaki ilişkiler başka kavramlarla tanımlanmaya baş-
ladı. Ancak Suriye konusunda iki ülke arasında yaşanan düşük yo-
ğunluklu güven bunalımı bu kavramların da geçerliliğine son verdi.

Bu noktada bir yandan küresel düzendeki belirsizlik uluslararası 
sistemin Türk dış politikası üzerindeki etkilerini anlamayı zorlaş-
tırırken, öte yandan da uluslararası ilişkiler literatüründe özellikle 
bölgesel güçlerin doğası, ortaya çıkışı, küresel güç ve diğer bölgesel 
güçlerle ilişkisi ve uluslararası sisteme yapabileceği etkiler üzerine 
yapılan araştırmaların yetersizliği bu konudaki çalışmaları zorlaş-
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tıran bir başka unsur olarak ortaya çıktı. Önümüzdeki dönemde 
özellikle Ortadoğu gibi yeni dönüşümlere açık bölgelerde bu ihtiyaç 
diğer bölgelere nazaran artarak devam edeceği için, daha az statik 
ve daha fazla dinamik bir teorik yaklaşım arayışı da sürecektir. Bu 
arayış da sistemin dış politikaya etkisi noktasındaki tartışmanın ve 
belirsizliğin devam edeceğini göstermektedir. Önerilecek modelle-
melerde dikkate alınması gereken en önemli etkenler arasında mev-
cut durumun bir geçiş olmak yerine uzun yıllar devam edebilecek bir 
süreci teşkil etmesi ihtimalidir. Bu da AK Parti’nin hem genel dış po-
litikasını hem de ABD ile ilişkilerini anlamak ve literatüre bu konuda 
müdahalelerde bulunmak için yeni ve yaratıcı arayışların sürmesinin 
gerekliliğine işaret etmektedir.

İç Politikadaki Dönüşüm

Dış politika analizinin ikinci düzeyi olan iç politika düzleminde 
de Türkiye son on yılda önemli dönüşümler yaşadı. Bu dönüşümle-
rin sistemsel katmandaki değişimlerle aynı zaman diliminde ama ek-
seriyetle bu katmandan bağımsız bir şekilde meydana gelmesi Türk 
dış politikasının analizini zorlaştırmaktadır. Bu durum özellikle de 
Türk dış politikasını klasik araştırma metotları ve geleneksel değiş-
kenlere bağlı bir şekilde takip etmek ve anlamak isteyenlere önemli 
güçlükler çıkardı. Bu iki katmanda meydana gelen değişimlerin aynı 
anda gerçekleşmiş olması, farklı Türk dış politika manevralarının 
Washington kaynaklı bazı uzmanlar tarafından anlaşılamaması ve 
yanlış olarak değerlendirilmesinde önemli bir rol oynadı. 

Türkiye iç politikasında reform paketleri ile demokratikleşme yo-
lunda atılan adımlar farklı aktörlerin dış politika ve ulusal güvenlik 
politikalarında daha fazla söz sahibi olmasını sağlayarak bu aktör ve 
grupların dış politika yapım sürecine yapacakları etkiyi artırdı. Ka-
muoyu dış politika konularına daha duyarlı ve ilgili olurken, özel-
likle 2003 tezkere oylaması gibi bazı durumlarda medya ile birlikte 
dış politikayı şekillendiren önemli bir unsur haline geldi. Kamuo-
yunda dış politikaya duyulan bu ilgi ve bilgi talebi yeni nesil ve sivil 
bir dış politika uzman sınıfının ortaya çıkmasına sebep oldu. Bunun 
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yanında bir sonraki bölümde üzerinde durulacağı üzere sivil-asker 
ilişkilerinde yaşanan dönüşüm dış politika ve ulusal güvenlik konu-
larının daha fazla siviller tarafından kontrol edilmeye başlamasına, 
dış politikadaki aşırı tehdit algısı ve güvenlik merkezli anlayışın sona 
ermesine ve bir nevi normalleşmenin başlamasına sebebiyet verdi. 
Tüm bu değişimlerin meydana gelmesi Türk dış politikasını dışarı-
dan okumaya çalışanların, kamuoyunu yeni bir aktör ve dış politika 
denkleminde yeni bir değişken olarak hesaba katmasını gerektirdi. 

Dış politika analizindeki kamuoyu etkisi dış politika çalışmala-
rının üzerinde herhangi bir mutabakata varılamayan en tartışmalı 
öğelerinden biridir. Kamuoyunun dış politikaya etkisinin tehlike-
li bir durum yaratacağını ve dış politika yapıcılarının kamuoyunu 
önemsememesi gerektiğini savunan Almond-Lipmann pozisyonu28 
ile özellikle ABD özelinde yapılan çalışmalarda kamuoyunun dış 
politika konusunda rasyonel ve ne istediğini bilen bir aktör olduğu-
nu savunan Shapiro ve Page’in görüşleri arasında yaşanan tartışma 
uzun bir süre bu konudaki söylemin şekillenmesinde önemli bir rol 
oynamıştır.29 Bunun yanında kamuoyunun dış politika yapıcıları 
üzerinde ne kadar etkili olacağı da başta Powlick ve Katz olmak üze-
re birçok uzmanın üzerine yoğunlaştığı konulardan biri olmuştur. 
Bu akademik ve entelektüel tartışmalar sonrasında ortaya çıkan ve 
birçok çalışmanın üzerinde mutabık kaldığı nadir olgulardan biri 
kamuoyu etkisinin liderlerin dış politika yapımı sırasında oynadı-
ğı roldür. Zira kamuoyu, liderlerin dış politika yapması sırasında en 
fazla dikkate aldığı unsurlardan biri olarak onların dış politika se-
çeneklerini sınırlayan ve gündemlerini şekillendiren önemli bir öğe 
durumundadır. Dolayısıyla bazen kamuoyu herhangi bir dış politika 
konusunda fikir sahibi olmasa da bir şekilde liderler, verecekleri ka-
rarların gelecekteki seçmen davranışı üzerine etkisini dikkate alırlar. 
Bu da liderlerin seçmenler tarafından olumlu karşılanmayacak dış 
politika hamlelerinden uzak durması sonucunu getirir.30

Bu noktada yukarıda ifade edilen kamuoyu etkisi konusunda 
yapılan bazı çalışmalar da kamuoyunun liderin dış politika karar-
larını etkilediği ölçüde liderin de dış politika yoluyla kamuoyunu 
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etkileyebileceği konusuna yoğunlaşmıştır.31 Özellikle iç politikada 
ekonomik ve politik problemler yaşayan liderlerin sıkça uyguladı-
ğı bu strateji, liderlerin iktidarda kalabilmek uğruna uyguladıkları 
en önemli stratejilerden biri olarak ele alınmaktadır.32 Bu liderler iç 
politikada sorun çıktığı durumlarda kamuoyunun dikkatini dağıta-
bilmek için dış politikada kriz çıkarmaya ve hatta bazı durumlarda 
savaş ilan etmeye çalışırlar. Dış krizlerin yarattığı toplumsal birlik 
ve beraberlik atmosferi sayesinde de iç politikada krizlerden dikkat-
leri saptırmış olurlar.33 

Bu kadar tartışmalı ve üzerinde henüz mutabakat oluşmamış 
bir değişken olan kamuoyunun dış politikaya etkisi konusunda 
Türkiye’de son on senede yaşanan çok yönlü değişim ve gelişme dış 
politika analizinin ikinci düzleminde önemli zorlukları beraberinde 
getirdi. Türkiye’de dış politika yapıcıları kamuoyunun etkisini farklı 
boyutlarda ilk kez kapsamlı bir şekilde son on sene içerisinde yaşa-
maya başladı. Her ne kadar daha önceki dönemlerde kamuoyu bazı 
durumlarda dış politika gelişmeleri konusunda fikirlerini farklı şe-
killerde ifade etse ve sürece müdahil olmaya çalışsa da; son on se-
nede yaşanan gelişmeler bu durumu toplumun daha geniş kesim-
lerine yaydı. Ancak burada kamuoyundan ne kastedildiği ve hangi 
kamuoyunun dış politikada etkisinin inceleneceğine dair gelecek 
yeni bir soru bu tip çalışmaları daha da karmaşık bir hale getir-
mektedir. Rosenau gibi dış politika teorisyenleri yaptığı çalışmalar-
da kamuoyu kavramının farklı şekillerde kategorize edilebileceğini 
gösterir. Rosenau’nun kamuoyu piramitinin en tepesinde aralarında 
hükümet yetkilileri ve bazı gazetecilerin bulunduğu elitler, ikinci ka-
demesinde işadamları ve entelektüellerden oluşan ilgili ve etkin bir 
devlet dışı grup ve üçüncü kademesinde genel kamuoyu bulunmak-
tadır.34 Türkiye’de dış politika konusunda kamuoyunun etkinliği ve 
etkisi son on senelik süre zarfında tüm bu farklı katmanlarda önemli 
değişimler ve dönüşümler yaşadı. 

Kamuoyunun ilk katmanının daha önceki dönemlerdeki gibi dış 
politikada ayrıcalıklı bir grup olmaya devam etmesine rağmen aşa-
ğıda daha geniş bir şekilde değinileceği gibi bu elitlerin yapısında 
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önemli değişimler meydana geldi. Askeri elit ve dış politika bürok-
rasisinin yerini sivil elitler almaya başlarken, medyada da daha önce 
sadece dar bir grubun ilgilendiği ve bilgilendirildiği durum değişerek 
dış politika ve uluslararası politika ile ilgilenen geniş bir gazeteci kit-
lesi ortaya çıktı. Bu durum televizyonlarda dış politika konulu prog-
ramların sayısının artmasını ve gazetelerde dünyadaki gelişmeler ko-
nusunda yazılan yazılarda, dolayısıyla da kamuoyuna bilgi akışında 
ciddi bir artışı beraberinde getirdi. Bununla birlikte, aynı dönemde 
kamuoyunun ikinci katmanı olarak kabul edilen işadamları ve en-
telektüellerin dış politikaya ilgisi de ciddi bir şekilde artış gösterdi. 
Daha önceki yıllarda başbakan ya da cumhurbaşkanının rehberli-
ğinde yurtdışı gezilerine çıkan kalabalık işadamı gruplarının yerini 
artık devlete dış politikada rehberlik yapabilecek bağımsız ve aktif 
bir işadamı profili almaya başladı. Elbette Türk dış politikasının gü-
venlik temelli dış politikadan bazı uzmanlarca “trading state” (ticaret 
devleti) olarak adlandırılan bir devlete dönüşümü bu noktada önemli 
bir rol oynadı. Artık bölgesel ekonomik entegrasyon ve uluslarara-
sı ticarete önem veren bir dış politika anlayışının ortaya çıkışı bu iş 
adamı gruplarının da cesaretlenmesini ve daha kolay ekonomik ilişki 
kurabilmesini sağladı. Bunun yanı sıra, değişen dış politika yaklaşımı 
entelektüeller ile akademisyenlerin de bu konulardaki çalışma ve et-
kinlerini artırırken; aynı zamanda alternatif paradigmaların ve fikir-
lerin ortaya çıkışını daha kabul edilebilir hale getirdi. Akademisyen-
ler ve araştırmacılar oluşturdukları çevre ve merkezlerde dış politika 
odaklı konulara yoğunlaşmaya ve daha fazla dış politika pratiğine yö-
nelik çalışmalar yapmaya başladı. Bu durum düşünce kuruluşlarının 
sayısının artışı ile daha kurumsal bir hal aldı. Bu ikinci katmanda aynı 
zamanda ilgi ve çerçeve bakımından da önemli dönüşümler yaşandı. 
Türk dış politikası ve uluslararası ilişkilerde daha önce pek ilgilenil-
meyen farklı bölge ve konular akademik alanın ilgisini çekmeye baş-
ladı. Daha önceki dönemlerde Soğuk Savaş sonrasında bir nebze Orta 
Asya ve Kafkaslar, AB adaylık sürecinde ise AB-Türkiye ilişkilerine 
odaklanan dış politika tartışmalarına aralarında Afrika’nın da bulun-
duğu yeni bölgeler ve yumuşak güç gibi yeni kavramlar da katıldı. 
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Kamuoyunun birinci ve ikinci katmanında meydana gelen deği-
şimler kamuoyu piramidinin üçüncü katmanı olan genel kamuoyu-
nun dış politikaya bakışını da ciddi bir biçimde etkiledi. Kamuoyu 
bu dönemde sadece belirli krizlere yönelik tepkiden ziyade uzun 
soluklu dış politika pozisyonu almaya başlarken, aynı zamanda da 
bu pozisyonları savunma konusunda da önemli dönüşümler sergi-
ledi. Medyadaki dış politika konularının artan görünürlüğü kamu-
oyunun bu konulara artan ilgisiyle de yakından alakalıdır. Bunun 
yanında sivil toplum örgütlerinin dünyanın farklı coğrafyalarında 
artan etkinliği de kamuoyunun farklı dış politika sorunları ve kü-
resel problemler ile tanışmasına sebep oldu. Özellikle insani yardım 
konusunda yoğunlaşan ilgi Somali’deki açlık, Rohingya’daki katli-
amlar, Doğu Türkistan’daki etnik çatışmalar ve Filistin’deki kriz ko-
nularına aynı anda bilinçli tepki gösterebilecek boyutlara ulaştı. Bu 
tepkiler AK Parti hükümetinin bu bölgelere yönelik politikalarına 
destek sağlarken aynı zamanda hükümetin bu konulara daha duyarlı 
olması konusunda da altyapı sağlamış oldu. Özellikle ABD’nin Irak’ı 
işgal planı ve Türkiye’nin savaşa desteği konuşulurken düzenlenen 
protesto gösterileri Meclis’in bu konudaki tutumunda belirleyici rol 
oynarken, zaman zaman kamuoyunun hükümetin politikalarını da 
şekillendirebileceğini gösterdi. Daha sonraları sosyal medyanın ya-
yılması ve başta Suriye krizi olmak üzere dış politika odaklı yaşanan 
tartışmalar, kamuoyunun dış politika ve ulusal güvenlik konularında 
daha hızlı pozisyon alabilen, rasyonel ve değişen Türkiye’de sesini 
duyurma konusunda daha bilinçli bir hale geldiğini gösterdi. Kamu-
oyunun etkisi konusunda değişen bu durum Türk dış politikasını 
anlamada ve farklı aktörlerin pozisyonlarını okumada daha büyük 
bir gayret sarf etmeyi gerektirmektedir. Türkiye kamuoyunun Filis-
tin konusundaki hassasiyetini bazı çevrelerin hükümetin “saptırma 
stratejisinin” bir parçası olarak yorumlamaya çalışması bu değişimi 
anlamakta yaşanan zorluğu gözler önüne sermektedir.

Türkiye’nin iç politikasında yaşanan bir başka değişim de 
Türkiye’nin dünyadaki rolü üzerinde düşüncede yaşanan zihinsel 
dönüşümdü. Türkiye kamuoyu ve dış politika yapıcıları Türkiye’nin 
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yeni dönemde eski pasif ve savunmacı politikalarını terk etmesini 
savunurken, yerine pro-aktif bir dış politika ve diplomasi tarzını 
desteklemeye başladı. Türkiye’nin bölgede sadece bir oyuncu değil 
oyun kurucu, norm alıcı değil norm ve siyaset yapıcı bir rol üstlen-
mesi gerektiği fikri kamuoyu nezdinde sürekli olarak yaygınlaştı. Bu 
durumu ortaya çıkaran sebeplerden biri Türkiye’nin 2001 ekonomik 
krizinden sonra özellikle büyüme hızında iddialı bir yere gelerek 
dünyanın 16. ekonomisi olmasıyla kazanılan kendine güven hissiydi. 
Diğer bir sebep ise özellikle Ortadoğu’da ve daha sonra dünyanın 
başka bölgelerinde takip edilen diplomatik girişimin cesaret verici 
ve ufuk açıcı etkisi olmuştu. Bu dönemde açılan düşünce kuruluş-
ları dış politikada yeni bir vizyon belirlenmesine katkı sağlarken, iş 
adamları ve örgütleri farklı coğrafyalarda ticari ilişkileri genişletip, 
sivil toplum örgütleri de dünyanın farklı bölgelerinde yardım faali-
yetlerine girişti.

Bu dönüşüm Türk dış politika yapısının önce bölgesel daha sonra 
küresel olarak yeni bir rol kazanmasını, problemlere yapıcı müdaha-
lelerde bulunmasını, sorumluluk almasını, uluslararası görünürlük 
ve prestij kazanmasını daha fazla önceleyen bir duruş ortaya çıkar-
maya başladı. Yapılan dış politika açılımlarına kamuoyunun her kat-
manında gösterilen ilgi ve destek kamuoyunun da bir uluslarası rol 
revizyonu istediğini ortaya koydu. Daha önceki dönemlerde çoğun-
lukla komşularla soruna odaklı olarak gelişen dış politikanın, kom-
şularla sıfır sorun vizyonuna dönüşması ve sonrasında sıklıkla dile 
getirilen uluslararası ilişkilerde adalet tartışması da bunun en önemli 
göstergelerinden biridir. 

Türkiye’nin dünyadaki rolü konusundaki tartışma dünya çapında 
da “bölgesel güçler” “orta derecede güçler” ile ilgili literatürün yayıl-
dığı bir dönemde meydana geldi ve bu sayede daha uluslararası bir 
boyut da kazandı. Bu tartışmalarda Türkiye önemli bir aktör olarak 
görülmeye başlarken Türkiye’ye uluslararası kamuoyunun atfetti-
ği rol de dönüşmeye başladı. Örneğin daha önceki çalışmalarında 
Türkiye’yi küresel politikadaki jeo-stratejik oyunculardan biri35 ola-
rak adlandıran Brzezinski 15 sene sonra yazdığı yeni eserinde Batı 
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dünyasının küresel liderliğini sağlaması için Türkiye’nin Batı dünya-
sına entegre edilmesinin gerektiğini ifade ederek bu fikri bir nebze 
daha ileriye taşımış ve Türkiye’nin yeni küresel sistemin geleceği için 
oynayabileceği rolün dönüştüğünü göstermiştir.36 Devletlerin ulusla-
rarası sistemdeki rolü ve kimliği konusunda çalışan akademisyenler 
için tek değişken olabilecek Türkiye kamuoyunun uluslararası rol al-
gılamasında yaşanan bu dönüşüm, sistemsel bir transformasyon ve 
iç politikada yaşanan değişimlerle birlikte meydana gelince durum 
daha karmaşık bir hale geldi. 

Netice itibariyle iç politikada hem kamuoyunda hem de 
Türkiye’nin dünyadaki rolü üzerine yaşanan tartışmalarda meydana 
gelen değişimler dış politika analizinin ikinci katmanı olan iç po-
litikanın dış politikaya etkisini oldukça ciddi bir biçimde etkiledi. 
1990’larla karşılaştırıldığında kısa bir sürede dış politika konusunda 
daha çok yönlü ve daha çok aktörün müdahil olduğu bir yapı ortaya 
çıkarken; Türk kamuoyu bu konularda daha ilgili, bilgili ve zaman 
zaman da müdahaleci bir kimliğe büründü. 

Karar Verme Mekanizmalarında Yaşanan Dönüşüm

AK Parti’nin iktidarda olduğu 10 yıllık dönem, dış politikadaki 
karar verme mekanizmalarında yaşanan köklü dönüşüm sebebiyle 
de özel bir öneme sahiptir. Yukarıda iç politika dönüşümü bölümün-
de de üzerinde kısaca durulduğu üzere özellikle sivil-asker ilişki-
lerinde son on yılda yaşanan dönüşüm ile Türk dış politikasındaki 
geleneksel karar verme mekanizmalarının dışına çıkılmış ve zaman 
zaman “hâkim lider” zaman zaman da lider ile yakın danışmanları 
ve çalışma arkadaşlarından oluşan bir grubun karar verme konusun-
daki etkinliği gözlemlenmiştir. Bu konuda son on senede yaşanan 
dönüşüm ve önceki dönemlere göre kendini açıkça gösteren kopuş 
dış politika analizinin üçüncü katmanı olan lider seviyesinde ve bu-
nunla birlikte karar verme mekanizmalarında incelenmesi oldukça 
güç yeni bir durumu ortaya çıkardı. 

Dış politikada karar verme mekanizmaları üzerine verilen eserler 
dış politika çalışmalarının en önemli alt dallarından birini oluşturur. 
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Farklı ülkelerin devlet yapıları, kültürleri, çeşitli aktörler ve liderlerin 
bu sistemde oynadığı roller göz önüne alındığında ortaya yüzlerce 
farklı model çıkmış bu da kümülatif ve sistemik bir bilgi birikiminin 
oluşmasını engellemiştir. Son yıllarda karar verme üniteleri üzerine 
yapılan çalışmalar bu konuda üç ana kategorilendirme ve birim orta-
ya koymuştur.37 Bu ünitelerden birincisi olan hâkim lider modelinde, 
dış politikada karar verme sadece tek bir liderin inisiyatifiyle gerçek-
leşmekte ve ülkedeki hiç bir kurum veya grup bu kararı durdurama-
maktadır.38 İkinci ünite olan gruplarda ise birden çok kişi bir grubun 
parçası olarak istişare halinde karar vererek bunun uygulanmasını 
sağlamaya çalışırlar.39 Son ünite olan koalisyon modelinde birden 
çok farklı grup, kurum veya kişi dış politikadaki karar verme me-
kanizmasını beraber işletir. İkinci ünite olan gruplardan ayrı olarak 
koalisyon içindeki aktörler farklı kurumları temsil etmekte ve hiçbir 
aktörün diğeri üzerinde hâkimiyeti bulunmamaktadır.40 

Türk dış politikasında karar verme mekanizması bazı istisnai 
dönemler dışında asker ve dış politika bürokrasisinin birlikte oluş-
turduğu bir grup tarafından belirlenmiştir. Sivil politikacılar ile se-
çilmiş yetkililerin ülkenin dış politika ekseni ve önemli güvenlik 
meselelerinde pek fazla söz sahibi olmaması Türk dış politikasında 
sıkça karşılaşılan durumlardan biriydi. Kritik ulusal güvenlik ve dış 
politika kararlarında askerin etkinliği sürekli olarak dış politikada-
ki üstünlüğün bu gruplarda olması sonucunu doğurmuş ve özellikle 
1980 darbesi sonrasında oluşturulan Milli Güvenlik Kurulu ile bu 
durum daha kurumsal bir nitelik kazanmıştı. Kurul’da asker üyelerin 
sayıca sivil yetkililer ve seçilmiş politikacılardan fazla olması askerin 
üstünlüğünü muhkemleştirmişti. Kurul’un şeffaf olmayan yapısı ve 
dış politika stratejisinin yanı sıra güvenlik tehdidi algılamalarının da 
bu kurulca belirleniyor olması aralarında bakanların da olduğu dış 
politika yetkililerinin burada alınan kararları uygulamakla görevli 
bir memura dönüşmesi sonucunu doğurmuştu. Turgut Özal’ın baş-
bakanlığı sırasında yer yer tehdit algılamalarını yeniden oluşturma 
ve daha revizyonist bir dış politika takip etme isteği beklenilen ve 
istenilen etkiyi yaratamamıştı. 
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1990’lı yıllarda Türkiye’nin karşılaştığı güvenlik problemleri, 
yükselen PKK etkinliği ve özellikle Yunanistan ve Kıbrıs Rum Ke-
simi ile yaşanan krizler dış politikada güvenliğin öne çıkmasını ve 
dolayısıyla askerin ve güvenlik bürokrasisinin bu konularda söz sa-
hibi olmasını daha da kolaylaştırdı. Bu yıllar içinde Türkiye’de yaşa-
nan siyasi istikrarsızlık ve koalisyon hükümetlerinde meydana gelen 
çalkantılar güçlü siyasi liderlerin de ortaya çıkmasını engelledi. Bu 
durum da askeri vesayetin tüm etkisiyle Türk dış politikasını şekil-
lendirdiği bir dönemin kapılarını açtı. Türkiye-İsrail yakınlaşması ve 
Türkiye-Suriye krizi gibi dış politikada yaşanan dönüm noktalarında 
askerin rolü sivil politikacılarının etkilerini çok geride bıraktı. Özel-
likle Refahyol hükümeti döneminde asker ile dış politika bürokrasisi 
arasındaki beraberlik ve işbirliği daha da konsolide oldu. 

AK Parti’nin Kasım 2002 seçimlerinde iktidara gelmesiyle yeni 
bir döneme geçildi. Bu seçimlerle 28 Şubat Darbesi’nin bin yıl sü-
receği yolundaki düşüncelere bir nokta konulmuş ve Avrupa Birliği 
adaylık süreci hızlandırılmıştı. AB Komisyonu’nun Milli Güvenlik 
Kurulu’nun yapısıyla ilgili reform isteği de Kurul’daki asker sayısında 
kesintiye gidilmesine sebep oldu. Seçimlerde AK Parti’nin kazandığı 
açık ara zafer sonrası genel başkan R. Tayyip Erdoğan aniden ulus-
lararası bir figür haline geldi. Henüz siyasi yasağı sürerken ve hiçbir 
resmi makama sahip değilken farklı ülkelerden resmi davetler alma-
ya ve ülkenin baş diplomatı olarak kabul görmeye başladı. Özellikle 
ABD’nin Irak’ı işgal planı ve Türkiye ile bu konuda müzakerelerin 
başlamasından sonra yeni durum daha net hale geldi. Henüz iktida-
rın ikinci ayında olmasına rağmen sivil iktidar müzakere sürecinde 
daha fazla görünür hale geldi ve sadece bakanlar değil başbakanın 
danışmanları da sürece katkıda bulundu. Bu günlerde genelkurmay 
başkanına iktidarla ilişkisi sorulduğunda Hilmi Özkök iktidarla bü-
yük bir uyum içinde çalışıldığını ifade etti. Bunu müteakiben Milli 
Güvenlik Kurulu’nun 1 Mart tezkeresinden hemen önceki toplantı-
sında da askerler –stratejik de olsa- bu konuyla ilgili kararın Meclis 
tarafından verilmesi gerektiğini belirttiler. Bu durum ABD’de bazı 
yöneticileri de rahatsız etmiş ve hatta dönemin ABD savunma baka-
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nı müsteşarı Paul Wolfowitz Mehmet Ali Birand’a verdiği röportajın-
da, Türk askerini gerekli liderliği gösterememekle itham etmişti. AK 
Parti iktidarının ilk yıllarında karar verme mekanizması yavaş yavaş 
koalisyon modeline dönüşmeye başladı. Askerin güvenlik konula-
rında söz sahibi olmaya devam etmesine rağmen AK Parti iktidarı 
ve özellikle Erdoğan’ın uluslararası alandaki meşruiyeti sivil idareci-
lerin dış politikada önemli bir aktör olmasını sağladı.

ABD ile ilişkiler bu dönemde yolunda gitmezken Türkiye, AB 
adaylık sürecinde önemli adımlar atmaya başladı. Her ne kadar re-
form paketlerinin oluşturulmasında Genelkurmay’ın fikirleri alın-
mış olsa da, sürecin ilerlemesiyle dış politikadaki koalisyon ünite-
sinin içindeki sivil seçilmiş politikacıların etkisi daha da artmaya 
başladı. Takip eden yıllarda AK Parti dış politikasının “komşularla 
sıfır sorun” politikasının ışığında bölge ülkeleriyle yakınlaşmaya 
başlaması sivillerin etkisini daha da artırdı. Daha önceki yıllarda 
İsrail ve Amerika gibi ülkelerle kurulan ilişkilerde önemli rol oyna-
yan Genelkurmay ve dış politika bürokrasisi, Ortadoğu’daki diğer 
bölgelerde politika geliştirme konusunda sivil uzmanların gerisinde 
kalmaya başlamıştı. Özellikle Suriye ve Ürdün gibi ülkelerle liderler 
seviyesinde geliştirilen kişisel diplomasi Türkiye’deki dış politika me-
kanizmasında başbakan ve yakın çalışma arkadaşlarının etkinliğini 
artırmasına yardımcı oldu. 

Nisan 2007 internet muhtırası her ne kadar askerin siyasetteki 
etkisini tekrar ortaya çıkarmış olsa da, 28 Şubat post-modern dar-
besi ile karşılaştırıldığında bu muhtıranın dış politika boyutu bulun-
muyordu. 28 Şubat sürecinde İsrail-Türkiye ilişkileri askerin siyasete 
müdahalesini ve sivil-asker gerginliğini beraberinde getirmişti. Baş-
bakan Erbakan’ın yurtdışı gezileri ve dış politika çizgisi klasik dış 
politika çizgisinden sapma olarak görülmüş ve sıklıkla eleştirilmişti. 
2007 Nisan muhtırası iç politikaya yönelik yapılmış ve dış politika-
daki sivil kadroların artan gücünü engelleyememişti. 

2007 seçimlerinde tekrar Türkiye’deki seçmen, askerin pek de ho-
şuna gitmeyecek şekilde askeri müdahalenin hedeflediği siyasi parti-
nin gücünü pekiştirdi. 2007 seçimlerinde kazanılan zafer sonrasında 
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dış politikadaki karar verme mekanizması koalisyon ünitesinden 
yavaş yavaş yeniden grup ünitesine dönüşmeye başladı. Ancak bu 
sefer asker ve dış politika bürokrasisinin yerini Başbakan Erdoğan 
ile danışmanları ve yakın çalışma arkadaşları aldı. Bundan sonraki 
dönemde özellikle Ergenekon davası ile başlayan süreç ve yargıla-
nan darbe girişimleri askerin meşruiyetini zedelerken dış politikada 
karar verme mekanizmasında da sivillerin daha özerk bir konum 
kazanmasını sağladı. Bu dönemde Türk dış politikası askerin etkinli-
ğinin de azalmasıyla güvenlik merkezli bir yapıdan kurtularak “nor-
malleşme” dönemine girdi. 

Dış politikada karar verme mekanizmalarındaki dönüşüm özel-
likle Başbakan Erdoğan’ın karizmatik otoritesinin artması ve kişi-
sel diplomatik ilişkilerinin sıkılaşması ile grup ünitesiyle hâkim li-
der otoritesinin ortasında bir noktada yer almaya başladı. Erdoğan 
bir yandan Ortadoğu’da en popüler lider konumuna yükselirken, 
öte yandan da kazandığı bu siyasi sermayeyi başta bölgedeki farklı 
uyuşmazlıklar olmak üzere problemlerin çözümünde aktif rol alarak 
kullanmaya başladı. Özellikle 2009 yılındaki İsrail’in Gazze operas-
yonu öncesinde Erdoğan’ın Suriye devlet başkanı B. Esad ve İsrail 
Başbakanı E. Olmert arasında yeniden barış görüşmelerini başlatma 
çabası bu üst düzey diplomatik görünürlüğün sonucudur. Hakim li-
der imajı sıklıkla ifade edilirken başbakanın yakın çalışma arkadaş-
larının icra olunan siyasi kararlar ve gelişmeler sonrasında yaptığı 
açıklamalar bu sürecin birbirine sadık ve yakın bir grup tarafından 
takip edildiği, ancak son kararda Başbakan Erdoğan’ın karar verici 
olarak bulunduğu bir durumu ortaya koymaktadır. 

Sonuç olarak AK Parti’nin iktidarda olduğu son on sene içerisin-
de sistem ve iç politika ile birlikte aynı zamanda dış politika yapımı-
nın iç çemberini oluşturan karar verme mekanizmasında da önemli 
değişiklikler yaşandı. Bir yandan asker ve dış politika bürokrasisi sa-
hip olduğu ayrıcalıklı konumu kaybederken öte yandan da karar ver-
me mekanizması koalisyondan, gruba ve son zamanlarda da grupla 
hâkim lider arasında bir noktaya dönüştü. Bu durum karar verme 
mekanizması ve farklı aktörlerin dış politikadaki rolü hakkında on 
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yıl boyunca farklı konfigürasyonların ortaya çıkmasına sebep oldu. 
Sistemsel değişimler ve iç politikada yaşanan yeniliklerle birlikte 
dikkate alındığında karar verme mekanizmasında on yıl içinde ya-
şanan dönüşümler AK Parti’nin dış politikasını anlamak ve çalışmak 
konusunda yeni bir zorluğu da ortaya çıkarmıştır.

Sonuç Yerine

Dış politika analizinin üç kademesinde aynı zaman diliminde 
meydana gelen dönüşümler, Türk dış politikasındaki değişimin gele-
neksel metotlar ile anlaşılabilmesinde önemli zorlukları beraberinde 
getirmektedir. Öncelikle değişimin bir anda gerçekleşmemesi ve be-
lirli bir süreç sonrası meydan gelmiş olması farklı bazı modellemele-
ri ve alternatif paradigmaları gerekli kılmaktadır. Bu paradigmaların 
dış politikaya iç ve dış faktörlerin etkisinin aynı anda anlaşılmasını 
sağlamasının yanında, mevcut uluslararası sistemin dinamik yapı-
sına da uyarlanması bir başka zorunluluktur. Hem iç-dış politika 
ilişkisi ve hem de farklı faktörlerin aynı anda dış politikaya etkisini 
inceleyen farklı yaklaşımların da uzun vadede bir dizi revizyondan 
geçmesi gerekmektedir.

Örneğin yeni dönemde sıklıkla gündeme getirilen ve farklı vaka-
lara uygulanmaya başlayan neo-klasik realist teori, özellikle iç -dış 
politika ilişkisine daha revizyonist bir yaklaşım sunma iddiasında-
ki teorilerden en fazla umut vadedenleri arasındadır. Uluslararası 
sistemin kurucu ve kısıtlayıcı özellikleri ile iç politikanın ülkelerin 
dış politikasını belirleyici bazı niteliklerini bir araya getirerek bir 
modelleme oluşturan neo-klasik realist yaklaşım özellikle iç poli-
tikanın ve ülkelerin siyasi ve ekonomik yapılarının dış politikaya 
etkisini dışlayan klasik uluslararası ilişkiler teorilerine göre önemli 
bir gelişme sağlamaktadır. Ancak bu teori uygulanarak yapılan ça-
lışmaların yetersizliği teorik olarak gelişmeyi yavaşlattığı gibi, bu 
konuda birden fazla model bulunması bilgi birikimini engellemek-
tedir. Bunun yanında uluslararası sistemdeki belirsizlikler de neo-
klasik realizmin uygulanmasını yer yer zorlaştırmaktadır. Bundan 
sonraki dönemde teorinin Türkiye özelinde farklı dış politika olay-
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larına uygulanması Türk dış politika çalışmalarının teoriye katkıda 
bulunmasını sağlayabilir.

Neo-klasik realizm ile birlikte dış politika çalışmalarında en az 
gelişen alt dallardan biri olan “dış politikada değişim” literatürü de 
Türk dış politikasının son on yılının daha iyi anlaşabilmesini sağ-
lama ve ortaya çıkan teorik sorunlara cevap verebilme potansiyeli 
bulunan bir başka alandır. Şimdiye kadar dış politikada değişimi 
anlamak için geliştirilen modeller tıpkı neo-klasik realizmin karşı-
laştığı sorunlar gibi ya yeterince ampirik olarak test edilememiş ya 
da modellerin farklılığı sebebiyle kümülatif bir bilgi ve disiplinin or-
taya çıkmasını engellemiştir. Özellikle bu konuda 1960’lardan itiba-
ren önemli dış politika uzmanlarının ortaya koyduğu teorik sorular 
hala güncelliğini korumakta ve bu konuda daha çok verimli çalışma 
alanları bulunmaktadır. Türk dış politikasındaki değişimi açıklayan 
belirli modellemeler ve bu literatürle diyalog halinde ortaya koya-
cağı paradigmalar üretilmesi dış politikada değişim yaklaşımlarına 
önemli katkılar sağlayabilir. 

Bu noktada hem dış politikada değişim hem de neo-klasik realist 
uluslararası ilişkiler teorilerinin daha ciddi bir biçimde incelenmesi 
gerekmektedir. Özellikle uluslararası sistemdeki dinamizm ve belir-
sizlikler göz önüne alınarak daha esnek bir teorik bakışın geliştiril-
mesi ve bunun farklı vakalarda test edilmesi hem bu teorik yaklaşım-
lara hem de Türk dış politikasının değişiminin anlaşılmasına önemli 
katkılar sağlayacaktır. 
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Geleneksel yapısı itibari ile genelde “bekle gör” anlayışı temelin-
de şekillenen Türk dış politikası Soğuk Savaş dönemi ve sonrasında 
bölgesel ve uluslararası sorunlarla karşı karşıya kalmış ancak etkin 
bir rol üstlenememiştir. 11 Eylül sonrası Türk Dış Politikasında ise 
önemli bir dönüşüm yaşanmakta ve bu dönüşümün mimarı olarak 
nitelendirilen Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun stratejik yaklaşımı 
yeni Türk Dış Politikasının ana parametreleri konusunda önemli 
ipuçları vermektedir. Davutoğlu, Türk Dış Politikasının yeni norm-
larının özgürlük ile güvenlik arasında kurulacak yeni bir bağlantı, 
komşularla sıfır problem ilişkisi, çok boyutlu-çok kulvarlı dış poli-
tika, yeni bir diplomatik üslup-içerik arayışı ve ritmik diplomasiye 
geçiş temelinde olması gerektiğini sıklıkla ifade etmektedir. Türkiye 
yakın gelecekte bu yeni anlayışla birlikte birikmiş sorunlarına çö-
züm yolları geliştirmek için, uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği 
kurarak “bölgesel güç”, uzunca bir süredir ihmal ettiği bölgelerle ge-
liştirmeye çalıştığı diplomatik ilişkileriyle de “küresel bir aktör” olma 
iddiasını taşımaktadır. Bu norm ve hedeflerin yardımıyla başta Irak 
ve İran olmak üzere komşu ülkelerle yaşanan sorunların sadece gele-
neksel diplomasi ile çözümüne ilişkin değil, aynı zamanda alan-açıcı 
siyaset, bölgesel barış ve istikrar arayışı, kurucu-diyalog yöntemle-
riyle yeni siyasallık imkânları açılmış ve ilişkiler genelde bu yeni an-
layışın temelinde ele alınmıştır. 
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Bu makale, Türkiye’nin yeni dönemde sergilediği dış politika yak-
laşımının zihinsel arka planında yatan stratejik kültürü ve onun pratik 
yansımalarını incelemektedir. Stratejik kültür devletlerin güvenlik ve 
dış politika tercihlerini ve karar alma süreçlerini şekillendiren norm 
ve mitlerin oluşumu ve etkilerini araştırmayı hedefler. Türkiye’nin 
yeni stratejik kültürü, aktüel kriz bölgelerinin yanı başında bulunan 
Türkiye’nin normatif açılımları, krizlerde önemli arabulucu rolleri 
üstlenmesi, “başkalarının sorunları ile ilgilenme” ve “tarihi sorumlu-
luğunu yerine getirme” gibi ideal politik kültür oluşturma çabasıyla 
yakından ilgilidir. Türkiye’nin bölgesel-küresel ölçekte kendi stratejik 
kültürünün aktüel-politik karşılığını sıklıkla göstermek istemesi yeni 
stratejik kültürünün incelenmesini gerekli kılmaktadır.

Stratejik Kültür: Kavramsal Bir Çerçeve

Devletlerin güvenlik ve dış politika tercihlerinin arka planında 
yer alan norm ve mitlerin oluşumu ve karar alma sürecindeki etki-
lerini araştırmak için devletlerin sahip oldukları stratejik kültürleri-
nin incelenmesi gerekmektedir. Jack L. Snyder’a göre stratejik kültür; 
“bir toplumun üyelerinin stratejik tercihle ilgili eğitim ya da taklit 
yoluyla edindikleri ve birbirleriyle paylaştıkları alışılagelmiş davra-
nış kalıplarının, şartlı duygusal reflekslerin ve fikirlerin toplamı ola-
rak tanımlanabilir”.1 Temel aktörler ulusal ve uluslararası sorunların 
çözümüne yönelik tercihlerde bulunurken zihinsel arka planlarında 
yer etmiş kültürel tercihlerin kurucu etkisi ile hareket ederler. Bu 
kültür-pratik bileşimi devletlerin orta vadede yönelimlerini belirle-
mekte ve zamanla da stratejik kültürlerini oluşturmaktadırlar. Orta-
ya çıkan stratejik kültürler devletlerin tutum ve davranışlarını etkile-
yebildiği ölçüde önemlidir. 

Stratejik kültür analizi ile bir toplumda güç kullanımı konusunda 
ortak tutum ve davranışlar anlaşılabilir, inanç ve değerlerin güvenlik 
ve dış politika konuları üzerindeki etkisi de incelenebilir.2 Kavramsal 
olarak stratejik kültür tarihsel tecrübenin bir yansıması olarak kabul 
edilebilir.3 Stratejik kültür, savaş ve barış hakkındaki davranışlara 
yön veren bir zihin haritasıdır. Ken Booth’a göre stratejik kültür ulus-
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lararası politikada kuvvet kullanımı, sivil-asker ilişkileri ve stratejik 
doktrinler gibi konularda aktörlerin davranışlarının şekillenmesinde 
önemli bir rol oynayan tarihten, coğrafyadan ve siyasal kültürden 
türetilen bir kavramdır.4 Colin S. Gray çalışmalarında stratejik kül-
tür kavramının “kendimizi, ötekini ve ötekinin kendimiz hakkında-
ki düşüncesini daha iyi kavramda kullanışlı bir araç” olduğunu iddia 
etmiştir.5 Kavram, NATO’nun Afganistan operasyonunda (Uluslara-
rası Güvenlik ve Yardım Gücü, ISAF- International Security Assis-
tance Force) çok uluslu koalisyon güçlerinin tek amaç doğrultusunda 
ortak bir hedefi paylaşmaları, başka bir deyişle farklı siyasal, politik 
ve askeri kültüre sahip ülkelerin ortak bir stratejik kültür etrafında 
hareket edebilmelerine örnek olarak verilebilir.6 Stratejik kültür yak-
laşımına göre; uluslararası sistemde devletlerin stratejik tercihlerinin 
kaynağı düşünsel ve kültürel alanlarda aranmalıdır. Stratejik kültür 
yaklaşımında stratejik çevreyi oluşturan semboller sistemi, bir dev-
letin savaş ve çatışmaya yönelik düşünceleri ile ilgili geliştirdiği me-
tafor ve tasvirlerin temel varsayımlarından meydana gelir.7 “Stratejik 
kültür devletlerin uluslararası sistemin eşit olmayan kuvvet dağılı-
mındaki değişiklikleri yorumlayan/anlamlandıran bir prizma olarak 
görülebilir”. Örneğin savaş ve çatışmaların “önlenebilir” olduğu fikri 
düşmanın sürekli “kötü” olarak algılanmadığının bir işareti olarak 
kabul edilebilir. Savaş ve düşman ile ilgili böylesi bir değerler dizgesi-
ne sahip bir stratejik kültürün tehditleri şiddet yoluyla bertaraf etmek 
yerine idare etmeyi daha kazançlı bulacağı öngörülebilir.8

Türkiye’nin Stratejik Kültürü ve Davutoğlu’nun Dış Politika 
Tasavvuru

Türkiye’nin stratejik kültürü tarihsel tecrübeler, inançlar ve norm-
lar doğrultusunda ideal ya da reel politik seçeneklerine kaymıştır. 
“Bölgesel güç” olma ideali ve etkinliğin artırılması söylemi Türk dış 
politikasını reel politik seçeneğe yönlendirirken, öte yandan işbirliği 
ve uzlaşı hedefi demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerin genişletil-
mesini benimseyen normlar da ideal politiğe yakınlaştırmıştır. Yeni 
dönemde güç, salt materyal kapasite ya da askeri yeteneğe dayalı for-
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müle edilmemiştir. Türkiye’nin büyük stratejisi gelecekte dünyanın 
en gelişmiş on ekonomisinden biri olmak ve uluslararası barış ve is-
tikrarın sağlanmasına azami katkı sağlamak olarak tanımlanmıştır.

Davutoğlu’nun zihinsel arka planında savaş ve çatışmalar önle-
nebilir bir olgular silsilesidir. Ona göre, savaş ve çatışmaları önleye-
bilmek/sınırlayabilmek amacıyla mevcut materyal yapıların yanında 
stratejik planlama ile sabit ve değişken verilerin kurgulanmasından 
ortaya çıkan yeni bir güç konsepti oluşturulabilir.9 Çatışmaların ve sa-
vaşların önlenmesine dayalı güç konsepti ile birlikte Davutoğlu bölge-
sel ve küresel alanda uluslararası işbirliğini de zorunlu görmektedir ve 
burada anahtar rol uluslararası örgütlerin rolünün güçlenmesi ve dev-
letlerarası politikaların uygulanabilmesi için yeni dış politika araçları-
nın kullanılabilmesinde yatar.10 Tehdit algılamalarında Davutoğlu’nun 
“komşularla sıfır problem” politikası hem ulusal hem de uluslarara-
sı alanda yeni bir paradigmayı ifade etmektedir. Davutoğlu’na göre 
Türkiye’nin komşularıyla sıfır sorun politikasının amacı komşularla 
sorunları minimuma indirgeyecek diyalog ve işbirliğini artırmak ve 
bölgesel ve küresel güvenliği sağlayacak bir araç olarak kullanabilmek-
tir. Davutoğlu Türkiye’nin tüm komşuları ile hiçbir sorun olmayan 
bir ortamın olamayacağını da ifade ederek, “komşularla sıfır sorun” 
idealini ülkeler arası ilişkilerde tehdit ve çatışma temelinde güvenlik 
temelli kaygılar yerine işbirliği ve diyalogu en üst düzeye çıkaracak bir 
“semboller sistemi” olarak kullanmaktadır. Bu çerçevede, 2002-2010 
döneminde Türkiye’de yeni bir stratejik kültürün oluştuğu söylenebilir. 
Türkiye’nin stratejik kültürünün ana paradigması stratejik çevreyi teh-
dit kaygılarından ötede fırsatlara dönüştürebilmeyi amaçlayan, çatış-
ma ve savaşları önlenebilir bir kavram olarak gören, yumuşak gücü ön 
plana çıkaran, uluslararası örgütlerin uluslararası ilişkilerde daha aktif 
rol alması gerektiğini vurgulayan ve yeni dış politika araçlarını gerekli 
gören bir yaklaşımı ifade etmektedir.

Alastair Johnston’un öncü kavramsallaştırmasıyla yeniden de-
ğerlendirdiği stratejik kültür üç farklı kategoride değerlendirilebilir; 
diplomasiye dayalı-uzlaşmacı, savunmacı ve saldırgan.11 Türkiye’nin 
stratejik kültürünü açıklayabilecek en iyi kavram uzlaşmacı ve eko-
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nomi-kalkınmacıdır. Ekonomi-kalkınmacı stratejik kültür kavramı, 
siyaset ile ekonominin stratejik etkileşimini ifade etmektedir. Bu 
stratejik kültür ekonomik ve ticari ilişkilerin dış politika yapımın-
daki önemini vurgulamaktadır: Türkiye uluslararası ilişkilerde bir 
yandan tarihsel ve kültürel arka planında yer alan dinamiği hare-
kete geçirmeye çalışırken diğer taraftan bölgesel ve küresel ölçekte 
ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmeye çalışmaktadır. Stratejik 
karar alıcıların Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıldönü-
mü olan 2023 yılında belirlediği Türkiye’nin “dünyanın en gelişmiş 
on ekonomisinden biri olma” hedefi de ekonomi kalkınmacı strate-
jik kültür yaklaşımının bir sonucu olarak okunabilir. Dış politikada 
stratejik karar alıcılar sadece çatışma ve savaşların önlenmesine yö-
nelik değil aynı zamanda kalıcı barış ve istikrara da vurgu yapmak-
tadırlar. Türkiye’nin stratejik kültüründe kalıcı barış ve istikrarın 
sağlanmasında ekonomik kalkınmışlık ve bölgesel refahın artması 
önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda Türkiye’nin “komşularla 
sıfır sorun politikası” ekonomik perspektiften ticari ilişkilerin ge-
liştirilmesi amacıyla güvenlik endişeleri nedeniyle rezerv konulan 
ilişkilerin yeniden canlandırılmasını ve ticaret alanları oluşturmayı 
amaçladığı da söylenebilir.12 

Özetle, Türkiye’nin dış politikadaki stratejik seçeneklerinde orta-
ya koyduğu bu yeni normlar stratejik seçeneklerin aktörlerin zihin-
sel arka planında var olan algının dışa yansıması olarak kabul edi-
lebilir. Bu bağlamda Türkiye’nin ortaya çıkan stratejik kültürü ulus-
lararası çevrenin potansiyel risklerini fırsatlara dönüştürebilmeyi 
amaçlayan, tarihsel ve kültürel bağların işbirliği ve diyalog ortamını 
genişletmesine katkı sağlayacak, yumuşak güç odaklı ve ekonomik 
ve ticari ilişkileri artıracak yeni dış politika araçları ile ilkesel bir dış 
politika anlayışını ortaya koymaktadır.

Türk Dış Politikasında Stratejik Kültürün Yansımaları

Ahmet Davutoğlu dış politika vizyonu olarak Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıldönümünde “2023’te, AB’ye 
tam üye olmuş, komşu havzalarda etkin rol üstlenmiş, küresel alan-
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da aktif rolü olan, ekonomisiyle dünyada ilk 10’a girmiş bir Türkiye” 
makrohedefiyle yeni Türk dış politikasının temel koordinatlarını 
ortaya koymuştur.13 Bu hedeflerin ifadesini bulacağı vasat olarak 
Dışişleri Bakanlığı’nın güçlendirmesi gerektiğine işaret eden Da-
vutoğlu, stratejik kültürün icrasını üstlenecek bakanlıktaki mevcut 
diplomat açığının kapatılmasını ve bakanlık bütçesinin artması ge-
rektiğini ifade etmiştir.14

“Biz 2023’te Cumhuriyetimizin 100. yılında nasıl bir Türkiye 
istiyoruz? Hangi vizyonla bakıyoruz ve hangi zihinsel arka planla 
böyle bir Türkiye’yi inşa edeceğiz? Öncelikli tanımlamamız gereken 
husus budur. Yeni bir dünya ortaya çıkıyor. Bu yeni dünyanın 
getirdiği gereklilikler ve çağdaş ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaçlar 
içinde sistematik bütünlük arz eden bir vizyon geliştirmemiz lazım. 
Türkiye’nin 2023’te AB üyeliğin tüm gerekliliklerini tamamlayarak 
AB üyesi olmuş, komşu ülkelerle ortak güvenlik ve ekonomik 
havzalar halinde bütünleşmiş, doğrudan uluslararası çıkarlarımızı 
ilgilendiren bölgelerde etkin düzen kurucu bir rol üstlenmiş, küresel 
bütün alanlarda aktif faaliyet gösteren, uluslararası örgütlerde 
belirleyici bir rol oynayan, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmiş 
ve bunlar kadar önemlisi küresel kültüre Türkiye’nin özgün ulusal 
katkısını yapabilen güçlü ve saygın bir Türkiye. Diplomasimiz böyle 
bir Türkiye’nin hizmetinde olacak.”15

Türkiye BM ve NATO’ya üye olmakla uzun yıllar Batılı dış poli-
tika prensiplerini takip etmiştir. Batılı kimliğinin politik bir yansı-
ması olarak demokratik yönetim biçimini seçmiş ve tek partili siya-
sal sistemden çok partili siyasal sisteme geçmiş olan Türkiye’nin bu 
davranışı Batılılaşma dönüşümünün de açık bir örneği olmuştur. Bu 
çerçevede Türkiye’nin NATO’ya üyeliği stratejik ortaklığının olduğu 
kadar Batılılaşma projesinin de önemli uygulama aşamalarından bi-
ridir.16 Soğuk Savaş sonrası dönemde ise Türkiye’nin Batılı kimliğini 
yansıtan NATO üyeliğinin ve AB tercihinin yanında, İslami kimli-
ğini yansıtan İKÖ üyeliği ile KEİ ve D-8 gibi örgütlerin kurucusu 
olarak yer alması Türkiye’nin çok yönlü kimliğinin açığa çıkan ilk 
dönem örnekleri olarak gösterilebilir.17

Geleneksel Türk dış politikası savunmacı-realist pragmatizm te-
melinde oluşturulmuştur. Türkiye’nin uluslararası güç dengesinde 



73

TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE STRATEJİK KÜLTÜR 

materyal kapasite ve güvenliğe dayalı milli çıkar tanımlamasının ve 
bu paralelde dış politika araçlarına sahip olmaya çalışmasının teme-
linde bu algı vardır.18 Türkiye’nin Soğuk Savaş ve sonrası dönemde 
stratejik kültürünün oluşumunda çoğunlukla güvenlik bürokrasisi 
ve askeri seçkinler etkili olduğundan, dönemin stratejik kültürü-
nün oluşumunda toplumsal-kültürel dinamiklerin etkisi azdır.19 
Türkiye’nin Soğuk Savaş ve sonrası dönemde ortaya çıkan stratejik 
kültürü uyumlu (accommodationist) ve savunmacı büyük stratejinin 
bileşimidir.20 Burada stratejik seçenekler arasında devletin güvenliği 
ve bekası en öncelikli tercih konumundadır. Stratejik aktörlerin sa-
vunmacı güvenlik anlayışı takip etmelerinin sebebi uyumlu stratejik 
tercihin bir ürünüdür. Gerçekten de bu dönemde Türkiye yayılma-
cı bir tutum benimsememiş, diplomatik kanalları çalıştırmış ve en 
son seçenek olarak güç kullanımı tercih eden bir strateji izlemiştir. 
1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı ve İkinci Körfez Savaşı’ndaki Irak 
harekatına destek vermesi bu stratejinin bir yansıması olarak kabul 
edilebilir.21 2002 yılında AK Parti’nin tek başına iktidara gelmesi ile 
birlikte iç politikada yapısal reformlar, kalkınmacı politikalar ve AB 
reform süreci temelinde demokratikleşme, insan hakları, temel hak 
ve özgürlüklerin genişletilmesi yönünde ciddi atımlar yapan Türki-
ye22 dış politikada pro-aktif bir tutum benimsemiştir. 

Ahmet Davutoğlu’nun stratejik temellerini oluşturduğu ve 
Türkiye’nin stratejik kültürünü yansıtan yeni Türk dış politikası ta-
rihsel süreç içerisinde Batı uyumlu-savunmacı stratejik kültürün ak-
sine çok taraflı-çok boyutlu yaklaşımları tercih etmiştir. Bu bağlam-
da geleneksel Türk dış politikasının “muasır medeniyetler seviyesi” 
olarak AB-ABD eksenine ve 19. yüzyıl ham modernleşme zihniye-
tine sabitlediği “batı yanlısı” tek boyutlu dış politika terk edilmiş, 
güvenlik ve rejimi koruma kaygıları nedeniyle ilişki geliştirilemeyen 
başta Ortadoğu olmak üzere Kafkasya, Orta Asya, Afrika ve Güney 
Amerika gibi yeni dış politika manevra alanları oluşturulmuş ve çok 
boyutlu/çok kulvarlı yeni bir anlayış benimsenmiştir. “Kötü kom-
şuluk” algısından “sıfır sorun” yaklaşımına dönüşüm aynı zamanda 
Türkiye’nin “coğrafi tasvirindeki” değişimin bir sonucu olarak gö-
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rülebilir.23 Coğrafi muhayyile değişimi dış politika bakış açısını ge-
nişletmiş ve aktörlerin daha geniş bölgesel strateji ve politika izle-
melerine imkân hazırlamıştır.24 Bu çerçevede Türkiye yeni dönemde 
potansiyel tehdit algısını terk ederek kimlik-kurucu bölgesel politika 
yapım süreçlerini başlatmıştır.

11 Eylül terör saldırıları 21. yüzyılın uluslararası güç ve politi-
ka dengesinde önemli bir dönüm noktası olmuş, korku politikala-
rı yoluyla küresel rıza üretimi özgürlük alanını daraltıcı tedbirleri 
gündemin üst sıralarına taşımıştır. Bu ortamda, Türkiye’nin özgür-
lük-güvenlik denkleminde özgürlükçü bir söylem benimsemesi yeni 
stratejik kültürünün bir sonucudur. Ancak, Soğuk Savaş dönemi 
şartları ve iç politik gelişmelerin etkisinden kurtulamayan karar alı-
cı güvenlik bürokrasisi standart güvenlik retoriğine hapsedilmiş bir 
dış politika tavrı olan “dört yanı düşmanla çevrili” zihniyeti aşama-
mıştır. Bu refleks Türkiye’yi içe kapanık, dış politikada “bekle gör” 
anlayışı ile durağan konuma geri çağırmışsa da başarılı olamamıştır. 
Türkiye, Cumhuriyetinin ilanının ardından Menderes ve Özal dö-
nemlerinde dış politikada daha aktif bir tutum benimsemeye başla-
dığında bu tutum, kimlik tartışmaları, yeni ilişki kurulan ülkelerin 
coğrafi konumları ve yönetim sistemlerinin etkisiyle rejim tartışma-
larına dönüştürülmüştür. Ancak yine de Türk dış politikası tarihsel 
tecrübeler doğrultusunda iç politikada güçlü iktidarlar döneminde 
daha aktif bir tutum benimsemiştir. Bu bağlamda iç politik istikrar 
dış politikada etkinliği beraberinde getirmiştir.

Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya çıkan yeni şartların anlaşıl-
ması noktasında Türk dış politikasının pasif ve izole edilmiş tutumu 
eleştirilmiştir. Türkiye’nin tarihsel ve kültürel bağlarının bulunduğu 
Ortadoğu’da daha aktif politikalar geliştirilmesi gerektiği vurgu-
lanmış ve Türkiye-Ortadoğu ilişkilerinde paylaşılan tarih ve ortak 
kimlik Türkiye’yi Ortadoğu ülkelerine yakınlaştıran unsurlar ola-
rak görülmüştür.25 Geleneksel Türk dış politikasını eleştirerek Türk 
dış politikasına yeni bir bakış açısı getiren Özal; dış politikada risk 
alan, aktif bir tutum benimsemiştir. Özal’a göre Ortadoğu’da Türki-
ye açısından tehditten daha fazla özellikle ekonomik yönden fırsat 
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bulunmaktaydı.26 Özal Türkiye’nin Ortadoğu ile tarihsel ve kültürel 
bağlarını kullanışlı bir dış politika aracı olarak görmüştü.27 İsmail 
Cem’in Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı 1997-2002 döneminde 
ise Türkiye Ortadoğu’daki anlaşmazlıkların çözümünde arabulucu 
rol oynamıştı. İsmail Cem Ortadoğu ile ilişkilerde tarihsel ve kültürel 
bağların yanında, Türkiye’nin çok yönlü kimliğini ön plana çıkarmış 
ve bölge açısından Türkiye’nin rol model örneğine vurgu yapmıştı.28 
Davutoğlu döneminin temel farkı politika oluşturma sürecinin ide-
al-politik çerçevesini de çizmesinden kaynaklanır. Türkiye “komşu-
larla sıfır sorun” ideali çerçevesinde 2003 yılında ABD’nin Irak mü-
dahalesinde Türkiye’nin müdahale için topraklarını kullanmasına 
izin vermemesi bölge ülkeleriyle yakınlaşmayı da getirmiştir.29

TABLO 1. ALTERNATIF PERSPEKTIFLERIN KARŞILAŞTIRMASI
Turgut Özal Ismail Cem Ahmet Davutoğlu

Tarih ve Kültürün 
Önemi

Nispeten 
Önemli

Önemli Çok Önemli

Batı ile 
uyuşabilirlik

Çok Önemli Çok Önemli Önemli

Medeniyet 
görünüşü

Medeniyetler 
Arası Köprü

Çoklu Medeniyetler 
Kimliği

Islami Medeniyet 
Kimliği

Bölgesel 
çatışmalara ilgi

Önemli Önemli Çok Önemli

Kaynak: (Meliha Benli Altunışık, “Worldviews and Turkish Foreign Policy in the Middle East”, New Perspec-
tives on Turkey, No. 40, 2009, ss.193).

“Komşularla Sıfır Sorun” söylemi yeni Türk dış politikasının ana 
eksenini oluşturmuştur. Cumhuriyet’in dış söyleminin tamamlayıcı 
bir unsuru olarak ortaya çıkan güven(siz)lik algısı bölge ülkeleri ile 
ilişkileri aksatmıştır. Yeni Türk dış politikası için uzlaşı ve diyalog 
ortamının oluşmasını sağlamak ve çatışmaların önlenmesini sağla-
mak büyük stratejisinin bir aracıdır. Batılılaşma/modernleşme Batı 
endeksli politikalar üretmek değil, bu idealden vazgeçmeden aynı 
zamanda doğuda, kuzeyde ve güneyde hatta diğer kıtalarda politika 
üretip uygulayabilmek amaçlı, çok yönlü bir kimlik oluşturmak ola-
rak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda çok boyutlu Türk dış politikasının 
etkileşim ve iletişim ile birlikte çok yönlü bir kimlik algısı oluştur-
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duğu söylenebilir.30 Ahmet Davutoğlu çok boyutlu dış politikanın 
amacını “hattı diplomasi yoktur sathı diplomasi vardır, satıh ise tüm 
dünyadır” şeklinde tanımlamıştır.

“Türkiye bir Avrupa ülkesidir. Gelecekte AB’nin de en etkin ülkesi 
olacaktır. Türkiye, ayrıca Asya, Balkan, Kafkas, Ortadoğu, Hazar, 
Karadeniz, Akdeniz ve Körfez ülkesidir. Bu çerçevede radarlarımızın 
açık kalması gerekir. Bir an haberleşmenin, oralardaki haber 
kanallarının veya olayları takip etme kapasitesinin ihmale uğraması, 
sadece ilgili ülkeyle değil, bütün Türk dış politikasında zaaf 
ortaya çıkaracaktır. Türkiye’ye dönük olağanüstü bir beklenti var. 
Türkiye’nin coğrafyası ve tarihini avantaj olarak değerlendiriyoruz.”31

Türkiye’nin Yeni Konumu: Barış ve İstikrar Arayışı

1990’lı yıllardan itibaren etkisini her alanda hissettirmeye başla-
yan küreselleşme süreci ile birlikte hızla gelişen iletişim teknolojileri 
bir yandan etkileşimi hızlandırırken öte yandan uluslararası alanda 
sorunların aniden yayılmasına, birbirini tetiklemesine ve meselele-
rin daha da karmaşıklaşmasına neden olmuştur. Küresel ekonomik 
krizler ve bölgesel çatışmaların bir anda dünya siyasetinin ana gün-
demini oluşturmaya başlaması bu değişimin bir sonucu olarak ortaya 
çıkmıştır. Ortaya çıkan bu yeni uluslararası yapı Soğuk Savaş dönemi 
sonrasında tartışılmaya başlanan yenidünya düzeninin kurulmasının 
da temelini oluşturmaktadır. Bu çerçevede yeni dönemin koşulları 
siyasal düzeyde daha fazla işbirliği ve diyalogu, ekonomik düzeyde 
karşılıklı bağımlılığın artarak daha etkin bir küresel finans sistemi-
nin oluşmasını ve kültürel düzeyde de kucaklayıcı ve ötekileştirmeyi 
önleyici bir tutumu zorunlu kılmaktadır. Bu yeni uluslararası evrende 
Türkiye stratejik kültürünün bir yansıması olarak coğrafi, tarihi ve 
kültürel derinliğini ve reel gücünü kullanarak uluslararası barış ve is-
tikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynamak istemektedir.32

Türkiye’nin yeni uluslararası konumunun barış ve istikrara kat-
kısı açısından yeni dönemdeki Türk-Rus ilişkilerinin önemli bir 
etkisi vardır. Türkiye-Sovyetler Birliği arasındaki resmi ilişkilerin 
Atatürk’ün 26 Nisan 1920 tarihinde Lenin’e gönderdiği mektupla 
başladığı kabul edilmektedir. Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında 
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16 Mart 1921 tarihinde imzalanan Dostluk ve Kardeşlik Anlaşma-
sı ile iki ülke arasında ekonomik ve kültürel ilişkiler hızla gelişmeye 
başlamıştır. Oluşan bu yakınlaşma döneminin ardından Soğuk Savaş 
döneminin şartlarında iki ülke farklı kutuplarda yer almıştır. Soğuk 
Savaş döneminde iki ülke arasında oluşan güvenlik endişeleri ilişki-
lerde yaşanan yakınlaşma sürecini sona erdirmiştir. 1990’lı yıllardan 
itibaren SSCB’nin ardından kurulan Rusya Federasyonu ile Türkiye 
arasındaki ilişkiler “bavul ticareti” ile tekrar başlamış 2000’li yıllarda 
“stratejik ortaklık” düzeyine ulaşmıştır. Türkiye ile Rusya arasındaki 
ilişkilerin gelişmesinde her iki ülkenin 21. yüzyılın başından itibaren 
takip etmeye başladığı “çok boyutlu dış politika” tutumunun önemli 
bir etkisi olmuştur. Türkiye’nin “komşularla sıfır sorun” politikası ile 
Rusya’nın komşularına önem veren bir dış politika anlayışı sergileme-
si oluşan diyalog ve işbirliği ortamını pekiştirmiştir. İlişkilerdeki ya-
kınlaşmanın diğer önemli bir etkeni de Avrasya bölgesinin dünya je-
opolitiğinde öneminin artması ve bu bağlamda yaşanan gelişmelerin 
iki ülke arasındaki işbirliğini bir gereklilik haline getirmiş olmasıdır.33

Bu bağlamda iki ülke arasında resmi geziler de artmış ve devlet 
başkanlarının karşılıklı ziyaretlerinin yanında karşılıklı olarak ba-
kanlar toplantıları yapılmaya başlanmıştır. Diplomatik ve ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesi aynı zamanda kültürel ilişkilerin de geliştiril-
mesini sağlamış ve Soğuk Savaş dönemindeki güvenlik ve tehdit al-
gısı ortadan kalkmaya başlamıştır. 1990’lı yılların başından itibaren 
ticari boyutta yeniden başlayan Türk-Rus ilişkileri 2000’li yılların ilk 
on yılının sonuna doğru 40 milyar dolara ulaşan ticaret hacmi ve 
diplomatik, kültürel etkileşimle birlikte stratejik işbirliğine dönüş-
müştür.34 Ticari alandaki ilişkilerin geliştirilmesi ile birlikte, 2005 
yılında Mavi Akım projesinin hayata geçirilmesi ile Türkiye-Rusya 
arasında enerji alanında bir ortaklık oluşmaya başlamıştır. 2009 yı-
lında imzalanan anlaşma ile Türkiye Rusya’nın Güney Akım Proje-
sine destek vererek münhasır ekonomik bölgesinde etüd ve fizibilite 
çalışmalarına izin vermesiyle Nabucco-Güney Akım rekabeti yerini 
enerji alanında işbirliğine bırakmıştır.35 Türkiye-Rusya ilişkilerin-
de yaşanan bu dönüşüm Türkiye’nin ekonomi-kalkınmacı stratejik 
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kültürünün bir yansıması olarak oluşan yeni dış politika anlayışı 
ile açıklanabilir. Türkiye geleneksel güvenlik algısında tehdit olarak 
gördüğü Rusya’yı ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri geliştirerek 
stratejik ortağa dönüştürebilmiştir.

Davutoğlu’na göre Türkiye’nin NATO ile müttefikliği Türkiye’nin 
stratejik tercihinin bir sonucudur. Ancak stratejik tercih Türkiye’nin 
Rusya ile olan ilişkilerini tehlikeye düşürmemelidir. NATO Soğuk 
Savaş’tan sonra Avrasya bölgesinin barış ve istikrarı açısından et-
kili bir araç ve örgüt olarak görülmüştür. Bu bağlamda Türkiye 
NATO’nun barış ve istikrarı koruyacak girişimlerini desteklemiştir. 
Davutoğlu’na göre, Türkiye’nin AB’ye tam üye olması AB’yi küresel 
bir güç haline getirecek ve Türkiye’deki dönüşüm ve istikrar AB ara-
cılığıyla devam edecektir. Bu bağlamda Türkiye batı ile doğu arasın-
da sadece pasif bir köprü değil tarihsel tecrübeleri ile dünya siya-
setine etkin katılım sağlayan bir merkez ülke pozisyonundadır. Bu 
çerçevede Türkiye’nin ABD, NATO ve AB ile ilişkileri Rusya, Çin ve 
Ortadoğu coğrafyası ile ilişkileri çelişkili değildir ve sistematik bir 
şekilde Türkiye uyumlu politikalar uygulamıştır.36

“20. yüzyılda Ortadoğu olarak adlandırılan ve coğrafi olarak 
Güneybatı Asya’da bulunan Türkiye, İran, Mezopotamya, Arap 
Yarımadası, Körfez Ülkeleri ve Mısır’ı içine alan bölge tarihte 
olduğu gibi günümüzde de uluslar arası gelişmelerin odağında yer 
almaktadır. İnsanlık tarihinde medeniyetlerin doğup geliştiği, semavi 
dinlerin dünyaya yayıldığı bir yer olmasının yanı sıra ekonomik, 
stratejik, kültürel ve demografik özellikler, bölgenin küresel önemini 
artırmaktadır. Bugünkü Ortadoğu siyasetinin karmaşıklığı, belirsizliği, 
istikrarsızlığı, kayganlığı, siyasal anlamda çağdaşlığın sembolü olan 
demokratik sistemlerden yoksunluğu, demokratikleşmeye karşı 
geleneksel yapıların ve süreçlerin dirençle ayakta durmaya çalışmaları 
gibi belirgin özelliklerin şekillendirdiği bir tabloya sahip olması, 
aslında sadece içinde yaşadığımız çağın bir sorunu değil tarihten 
günümüze taşınan ortak bir sorun olarak görülmelidir.”37

Türkiye’nin yeni stratejik kültürünün sonucu oluşan yeni dış po-
litikası uluslararası alanda görünürlüğünün de artmasını sağlamış-
tır. Bölgesel ve küresel alanda daha aktif bir dış politika benimseyen 
Türkiye uluslararası sistemde yeni bir tartışma başlatmıştır. Pro-aktif 
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dış politika anlayışı sonucunda komşu ülkeler başta olmak üzere 
bölgesel ve küresel alanda ekonomik ve kültürel ilişkilerini geliştiren, 
yakın geçmişinde ikili ilişkilerinde “rezerv” koyduğu ülke ve bölge-
lerle yakın ilişki kurma çabasına giren Türkiye’nin “müttefiklik” ve 
“stratejik ilişkileri” yeniden sorgulanmaya başlanmıştır. Bu bağlam-
da Türkiye’nin başta ABD olmak üzere “stratejik ortaklığının” farklı 
bir konuma yöneldiği ve Türkiye’nin kendi politikalarını uygulamayı 
tercih ettiği ifade edilmiştir. Türkiye bölgesel sorunlar ve muhtemel 
çatışmalarda önleyici bir rol oynarken öte yandan uluslararası eko-
nomik ortaklılarla önemli bir jeostratejik üstünlük elde etmeye baş-
lamıştır. Örneğin, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının ardından Na-
bucco38 ve Güney Akım projelerinde yer alan Avrupa’nın doğalgaz 
ihtiyacı noktasında transit geçiş alanı haline gelmiştir.39 Türkiye’nin 
değişik bölgelere yönelik enerji anlaşmaları ve boru hatlarına ev sa-
hipliği yapması etkinliğini artıran gelişmeler olsa da, bu tür angaj-
manların uluslararası ilişkilerin çatışma temelli doğasını değiştirip 
değiştirmeyeceği tartışmalıdır.40 

Daha az tartışılan şey, Türkiye’nin yeni dönemde stratejik kül-
türünde benimsediği yumuşak gücünü uluslararası alanda yayarak 
önemli bir rol üstlenmeye başladığıdır. Örneğin, Türkiye 2002 son-
rası dönemde Ankara merkezli özerk politikalar izleme stratejisi be-
nimsemiştir.41 Bu bağlamda Irak ile özellikle ekonomik ilişkilerinde, 
kültürel ve sosyal entegrasyonunda ABD etkinliğine önemli bir ra-
kip olmuştur.42 Türkiye geliştirdiği yeni diplomasi üslubuyla Irak’ın 
siyasi istikrarsızlığa sürüklenmesinin önlenmesi için girişimlerde 
bulunarak ittifak oluşumları ile birlikte hükümet kurma çabaları-
na önemli katkı sağlamıştır.43 Türkiye’nin yeni dönemde ABD ile 
olan ilişkilerinde “stratejik müttefiklik” tanımının “model ortaklık” 
haline dönüşmesi, Davos krizi sonrasında İsrail ile ilişkilerinde ya-
şanan gerilim ve “komşularla sıfır sorun” politikası doğrultusun-
da bölge ülkeleri ve Ortadoğu ile olan ilişkilerinde aktif bir tutum 
benimsemesi uluslararası alanda “Türkiye’nin yönü” tartışmalarını 
artırmıştır.44 Bazı yazarlar Türkiye’nin yeni dış politika anlayışı ile 
birlikte bölgesinde ve küresel alanda bir aktör olarak yükseldiğini 
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savunurken, Türkiye’nin yeni dış politikasına kaygı ile yaklaşanlar 
Türkiye’nin “yönünün kaydığı”, “Batı’dan koptuğu” ve “Türk dış poli-
tikasının Ortadoğululaştığı” yorumunu yapmaya başlamıştır.45

Ortadoğu tarihi boyunca yaşanan bu çatışma ve gerilimler bölge-
nin adeta bir sorun yumağı haline gelmesine yol açmıştır. Bölgenin 
etnik, dini ve kültürel yapısı ayrışmanın en önemli argümanı olarak 
kullanılmaktadır. Türkiye yakın coğrafyasında bulunan bölgeye yö-
nelik politikalarında geleneksel anlayış paralelinde “bekle gör” çizgi-
sinde hareket etmiştir. Bu bağlamda Ortadoğu siyasetinin şekillen-
mesinde Türkiye’nin beklentilerinin aksine aktif rol alamadığı vaki-
dir. Geleneksel tavır krizlerin ve çatışmaların çözümsüzlüğü ve taraf 
olunmasından ziyade durağan kalmadan yana olmuştur. Türkiye’nin 
son dönemde dış politikadaki yeni anlayışı bölgesel ve küresel alan-
da yeni seçenekleri beraberinde getirmiştir. Çok boyutlu ve pro-aktif 
diplomasi temelli yeni dış politika vizyonu çatışma alanları ve tehdit-
leri birer kriz üretme mekanizması yerine kalıcı ekonomik ilişkiler, 
barış ve siyasi istikrarın yakalanması adına şans olarak görülmesini 
ifade etmektedir.

Türk dış politikası gerçekten de 2000’lerin ortalarından itibaren 
yeni stratejik kültürünü yansıtan ve bahsi geçen yorumların art-
masına sebep olan gelişmelerle doludur: Türkiye bir yandan AB’ye 
tam üye olma hedefini sürdürürken, öte yandan onu eleştirmiş ve 
geleneksel “her koşulda batı yanlısı” dış politika tutumunu değiştir-
miştir. Yine Türkiye İran’ın nükleer programı konusunda yürüttü-
ğü ritmik diplomasi ile Brezilya ile birlikte Tahran’ı uranyum takası 
konusunda ikna edebilmiştir. Ancak, Tahran Anlaşmasının pratik-
te uygulanması beklenirken BM Güvenlik Konseyi’nde İran’a karşı 
yaptırım kararı alınmasına yönelik olarak 2010 yılı Haziran ayında 
yapılan oylamada “hayır” oyu kullanmıştır. Türkiye’nin bu tutumu 
da eksen tartışmalarında kaynak olarak kullanılmıştır. Ancak bu ko-
nuda dikkatlerden kaçan ve yeni stratejik kültürün batı-karşıtı bir 
eksende tatbik edilmediğini gösteren önemli örnekler vardır. Gele-
neksel dış politikanın Batı-merkezciliğine istisna olarak takip ettiği 
Kıbrıs’ta çözümsüzlük politikasını terk etmiştir46. Türkiye İran’a yap-
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tırım konusunda “hayır” oyu kullanırken, aynı dönemde BM Güven-
lik Konseyi Geçici üyesi olan Bosna-Hersek’e “evet” oyu, Lübnan’a ise 
“çekimser” oy kullanması yönünde telkinde bulunmasıdır. Türkiye 
bu yeni stratejik tavırla NATO üyeliği bekleyen Bosna-Hersek’in itti-
faka karşı bir tutum belirleyerek üyeliği riske etmesini istememiştir. 
Aynı şekilde hassas dengelerde hükümet kurabilmiş olan Lübnan’ın 
o dönemde istikrarı açısından çekimser kalmasının gerektiği ifa-
de edilmiştir. BM Güvenlik Konseyi’nde İran’a karşı uygulanacak 
yaptırımlar konusunda “evet” oyu kullanırken, bir batı ittifakı olan 
NATO’ya Bosna-Hersek’in açısından “evet” oyu kullanması ve hü-
kümet dengeleri açısından Lübnan’a “çekimser” kalması yönündeki 
telkinleri Türkiye’nin “eksen değiştirdiği” yönündeki tezin müda-
vimlerinin yeni stratejik kültürü yeterince anlamamasından kay-
naklanmaktadır.47 Başta Davutoğlu’nun “yönümüz batıya dönük an-
cak sırtımız asla doğuya dönük değil” açıklaması ve karar alıcıların 
benzer yöndeki beyanları hem bu tartışmaların geçersizliğini hem 
de Türkiye’nin bölgesel güç ve küresel aktör olma idealini gerçek-
leştirme kararlılığının bir göstergesi olarak ortaya çıkmıştır. Aynı 
dönemde ABD Başkanı Obama’nın Türkiye ziyareti de Türkiye’nin 
Batı ile olan ilişkilerinde iddia edilen yol ayrımının çok da doğru 
olmadığının bir göstergesidir.48

Yine Türkiye’nin yeni dış politikasının “eksen kayması” olarak 
nitelendirilmesine karşı, Türkiye’nin özellikle Ortadoğu özelinde bü-
tüncül bir dış politika tutumu benimsediğini, bölgenin sadece güven-
lik riskleri olan bir bölge olarak değil; kültürel, ekonomik ve tarihsel 
derinlik açısından içerdiği “tehditlerin fırsata dönüştürülebileceği bir 
alan” olarak kabul gördüğünü tespit etmek daha yerindedir. Türkiye 
Ortadoğu politikasındaki “tarafsız” tutumunu terk ederek pro-aktif 
bir dış politika yaklaşımıyla bölgede “düzen-kurucu” bir rol üstlen-
meye çalışmaktadır. Türkiye’nin yeni dış politika yaklaşımı ABD ve 
AB ile olan ilişkilerini dışlamak değil, onları öncelememek şeklinde 
yorumlanmalıdır.49 Son dönemde yaşadığı siyasal ve ekonomik dönü-
şüme bakıldığında Türkiye’nin Batı’dan uzaklaştığı ve politikalarında 
Doğu’ya yöneldiği eleştirilerinin haklı olduğu söylenemez. Türki-
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ye yeni dönemde AB uyum sürecinde gerçekleştirdiği reformlar ile 
demokratikleşme bağlamında önemli ilerleme kaydetmiştir. Türkiye 
Batı ile ilişkilerinde üyesi olduğu uluslararası örgütlerde yükümlülük-
lerinden vazgeçmemiştir. Türkiye bu dönemde Avrupa Konseyi’nin 
dönem başkanlığını üstlenirken NATO’nun Yeni Stratejik Konsepti-
nin oylandığı toplantıda evet oyu kullanarak Batı ittifakında yer aldı-
ğını bir kez daha göstermiştir. Aynı zamanda aksi yönde hareket eden 
tüm aktör ve faktörlere rağmen Türkiye’nin AB’ye tam üye olma hedef 
ve isteği de devam etmektedir. AB’ye katılımı stratejik bir hedef olarak 
belirlemiştir.50 Bu bağlamda, Türkiye’nin yeni Ortadoğu politikasının 
diğer bölgelere yönelik yeni girişimleriyle birlikte ele alındığında, “dış 
ilişkiler çeşitliliği” içinde tanımlanmasının ve eksen kayması tartış-
malarının tamamen göz ardı edilmek yerine öne sürülen karşı argü-
manların iyi okunarak iktidar tarafından özeleştiriye dönüştürülme 
fırsatı olarak kullanılmasının gerekliliği de ortadadır.51 Türkiye kendi 
sınırları etrafında barış çemberi oluştururken, bu hattın devamında 
da barış ve istikrarı kademelendirme stratejisini de beraberinde yü-
rütmeye çalışmaktadır. Davutoğlu’nun Türkiye’nin güvenliğini fiziki 
sınırlarının ötesinde Bakü, Tiran ve Filistin’in güvenliği ile ilişkilen-
dirmesi bu argümanın en temel destekleyici unsuru olarak görülebi-
lir. Türkiye kendine olan güveni arttıkça bölgesel tehdit algılamaları-
nı değiştirmeye çalışmış, bölgesel ve küresel kalıcı barış ve istikrarın 
sağlanması yolunda çaba göstermiştir.52 

Peki, yeni stratejik kültürün “ekseni” nereye oturmaktadır? 
Davutoğlu’na göre “Ortadoğu politikasında başarılı olmanın asga-
ri şartları Ortadoğu’yu jeokültürel ve jeoekonomik olarak kuşatan 
sağlam bir strateji, diplomatik ve askeri taktiklerin koordinasyo-
nunu sağlayacak esnek bir dış politika ve bu bölgenin küresel po-
litikalardaki etkisini değerlendirebilen basiretli bir kademelendir-
me becerisidir.”53 Ortadoğu’nun muhtemel çatışma ve sorun alanı 
olarak görülmesi anlayışı terk edilmiş ve “başkalarının sorunları 
ile ilgilenme sorumluluğu” ve “tarihsel ve kültürel bağların” varlığı 
doğrultusunda bölgede inisiyatif alınmaya başlanmıştır. Bu yakla-
şım aynı zamanda Türkiye’nin tarihi ve kültürel sorumluluğunun 
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bir gereği olarak görülmektedir.54 Başta Filistin sorunu olmak üzere 
İsrail-Lübnan, İsrail-Suriye, Irak, İran ve diğer sorun alanları hak-
kında tarafları bir araya getirici ve uzlaşı arayışı tutumu Türkiye’nin 
bölgedeki kilit rolünü güçlendirmektedir. Davutoğlu’nun stratejisi-
nin 1950’li yıllardaki Demokrat Parti’nin politikalarıyla benzerlik 
gösterdiği doğrudur ve Türkiye’nin Ortadoğu’daki aktif politikala-
rını bir “eksen kayması” olarak nitelendirmek yerine yeni dönem-
deki Ortadoğu politikasını uzunca bir süredir ihmal ettiği bölgelere 
açılım politikası olarak görmek daha doğrudur.55 Fakat bu yorumlar 
yeni stratejinin özgünlüğünü yeterince yansıtmamaktadır: Önce-
likle, Türkiye’nin siyaseten pozisyon belirlemesi gereken konuların 
dışında tutulmak istendiği; Türkiye’nin öneminin uluslararası so-
runların dışında kalmak yerine sorunlara müdahale etmesi gerek-
tiği ve müdahil olabildiği ölçüde de pozisyon alabildiği gerçeğinin 
görülmesi gerekmektedir. Davutoğlu mucidi olduğu yeni stratejik 
kültürün işaretlerini; “siz etken olmayın, müdahil olmayın, siz ka-
rışmayın, siz söylenileni yapın” anlayışının yeni Türk dış politika 
yaklaşımı ile bağdaşmayacağını savunarak açıkça vermiştir.56 Dış 
politika analistleri yeni politikaların normatif açıdan orta ve uzun 
vadede Ortadoğu’da barış ve istikrara katkı sağlayacağını bekleyebi-
lirler.57 Bu gerçekten de Davutoğlu’nun samimi ve asli hedeflerinden 
biri olabilir. Ancak, Türkiye’nin yeni dönemde Ortadoğu’yu ve Arap 
komşu ülkelerini düşman ya da rakip olarak görmek yerine, bilakis 
ekonomik ve siyasi ortak olarak algılamaya başlaması yeni stratejik 
kültürünün reel-politik arayönünün tabi bir yansımasıdır. Bu sadece 
ideal veya reel politik bir yansıma da değildir: Türkiye dış politika 
pratikleriyle kendi kimliğine hayat üflemektedir.58

Türkiye’nin izlediği yeni dış politika Ortadoğu, Orta Asya, Kaf-
kaslar, Balkanlar, Afrika ve Güney Amerika’da yeni alanlar oluşturur-
ken, Türkiye bölgesel ve küresel alanda krizlerin çözümü ve önlen-
mesine dair önemli bir pozisyon üstlenmiştir. Türkiye’nin Ortadoğu 
politikalarında yürüttüğü ritmik diplomasi ile karşıt grup ve tarafları 
bir araya getirebilmiştir. Türkiye bir yandan bölgede Sünni, Şii ve di-
ğer toplum kesimlerini buluşturabilirken öte yandan aynı zamanda 
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hem bölge ülkeleri hem de küresel aktörlerle diyalog kurabilen tek 
ülke konumuna gelmiştir.59 

Yine Türkiye’yi yalnızlaştıran İran’ın nükleer programına ilişkin 
barışçıl ve diplomatik çözüm arayışları ile oluşturulmaya çalışılan 
güven ve istikrar ortamı bu yeni parametrelerdendir. Türkiye’nin 
dış politikadaki “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesinin bütünleyi-
ci bir normu olarak kabul edilebilecek “komşularla sıfır problem” 
politikası beraberinde Türkiye’nin komşularının da komşuları ile 
sorunlarının çözümünü tetikleyici bir unsur olarak kabul edilebilir. 
Çünkü komşularının diğer komşuları ile çatışma halinde olduğu bir 
Türkiye’nin “sıfır sorun” hedefini gerçekleştirebilmesi zor görün-
mektedir.60 Özetle, barış diplomasisi, güven inşa edici yöntemlerle 
çatışma çözümü arayışları ve arabulucu-kolaylaştırıcı rollerde ifade-
sini bulan Davutoğlu’nun stratejik pozisyon arayışları ve bölgede ba-
rış bilincinin yerleşmesine çaba göstermesi de stratejik kültürünün 
yansımalarındandır.61 

Türkiye’nin yakın dönemde Suriye iç-savaşında muhalif bloğun 
yanında yer alması; vizelerin kalktığı günübirlik giriş-çıkış oranla-
rının da aynı paralelde arttığı bir süreçten hemen sonra gelmesi iti-
bariyle dikkat çekicidir62. Aslında ilişkilerdeki bu ani değişim bölge-
de Arap Uyanışı ile vuku bulan büyük sosyo-politik dönüşümünün 
stratejik bir sonucu olarak görülmelidir. Türkiye, uzun yıllar sıfır 
problem idealiyle iyi geçindiği komşusu Suriye’de dramatik bir poli-
tika değişikliğine gitmiştir. Türkiye yanı başındaki Suriye yönetimi-
nin kendi halkını karşısına almasına sessiz kalamamıştır. Ülkesinde-
ki halk uyanışını ne idare ne de kontrol edemeyen Suriye yönetimini 
açıkça karşısına alan Türkiye, uluslararası arenada yalnız kalmak ve 
kanlı iç-savaşı uzatmak pahasına bu siyasetinden şimdiye kadar ta-
viz vermemiştir. Türk dış politika yapıcıları sıklıkla mezkûr stratejik 
hamlenin maliyet hesabını yapamamakla suçlanmaktadır. Gerçekten 
de uzlaşmacı ve barış yanlısı aktif dış politika anlayışına zıt gibi gö-
rünen bu hamle, yeni stratejik kültürünün parametrelerinden olan 
özgürlük-güvenlik dengesinin Davutoğlu için önemini kavramakla 
daha iyi anlaşılabilir. Davutoğlu için Ortadoğu halklarının özgürlük 
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arayışı steril-materyal bir milli “kar-zarar hesabı”nın ya da savunma-
cı-güvenlik siyasetlerin konusu olamayacak kadar önemlidir. 

Özetlemek gerekirse, son dönemle birlikte Ortadoğu’da daha önce 
görülmedik ölçekte bir diplomatik hareketlilik gerçekleşmektedir. Bu 
hareketlenme Ortadoğu›dan Afrika’nın içlerine alışılmış siyasi kalıp-
ları kırmaktadır. Türkiye bu hareketliliğin merkezinde yer almakta 
ve itici güç rolünü oynamaktadır. Artık sadece komşu ülkeleri ilgi-
lendiren sorunlarla sınırlı kalmayarak, Afro-Avrasya coğrafyasındaki 
tüm sorunların çözümünde meşru bir aktör haline gelmeyi hedefle-
miştir. Türkiye›nin mücavir alanlardaki meşruiyeti, bölge ülkelerini 
Türkiye›yi yanlarına çekme yarışına itmektedir. Türkiye ile beraber 
hareket etmek hem iç politikada hem de dış politikada rahatlama 
sağlamaktadır. Türkiye›nin dâhil olduğu platformlar yeni bir çerçeve-
den, sonuç üretecek inisiyatiflere dönüşmektedir. Bu girişimler aynı 
zamanda bir araya gelmeleri zor aktörleri sorun çözme hedefi etrafın-
da birleştirerek, Kafkasya, Balkanlar ve Ortadoğu gibi coğrafyalarda 
Hobbesçu (düşman) ve hatta Lockecu (rakip) uluslararası anarşi kül-
türünü uzun vadede dönüştürmeye yardım etmektedir.63 

Sonuç Yerine: Stratejik Kültür ve Dış Politika-İç Politika 
Etkileşimi 

Genel ifadesiyle dış politika, bir devletin yürütme gücü olan hü-
kümetin dışa yönelik söylem ve eylemlerini ifade eder. “Dış politika 
ilk bakışta salt dış dünyayla ilgili görünmekle birlikte, aslında önce-
likle ülkenin iç politikasının bir uzantısıdır.”64 Demokratik ülkeler 
demokratik olmayan rejimlere kıyasla toplumlarının değer yargıla-
rını dış politikaya daha çok yansıtırlar.65 Bu yönüyle dış politika aynı 
zamanda “içeride işleyen iktidar ilişkilerine içkin bir stratejidir”.66 
Ersin Kalaycıoğlu’nun Türkiye’deki 22 Temmuz 2007 genel seçimle-
rine yönelik yaptığı bir araştırmaya göre, Türkiye’de seçmenlerin ge-
nel seçimlerde siyasi tercihlerinin belirlenmesinde partilerin ulusla-
rarası ilişkiler ve dış politika konusundaki yaklaşımları ve düşünce-
leri çok az ilgi çekmektedir zira seçmen eğilimlerinde asıl belirleyici 
olan partilerin kimlikleri ile ekonomik endişelerdir.67 Ancak sorun-
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suz bir iç-dış ayrımına dayanan bu tür tespitler partilerin kimlik-
leriyle karşılıklı kurulan dış politik tercihlerin (stratejik kültür) iç 
politikayla ilişkisini görmezden gelmektedir. Türk dış politikasında 
etkin yeni stratejik kültürün iç politikada farklıkların resmi tehdit 
olarak adlandırıldığı dönemlerin sonunda uygulanabilmesi tesadüf 
değildir. Türkiye uzun yıllar tehdit algısında sadece dış tehdit değil 
aynı zamanda içte de farklı kimlik, ideoloji ve etnileri birer tehdit 
unsuru olarak görmüştür.68 Yeni dönemde ise Türkiye’de farklılıklar 
kültürel güç unsurlarından biri olarak ifade edilmeye başlanmıştır. 
Geleneksel dış politika aktörlerinin aksine iç politikaya yakın bir 
tutum benimseyen yeni dönem Dışişleri Bakanlığının “Büyükelçi-
ler Konferansı” düzenleyerek yurt içi ve dışında görevli tüm büyü-
kelçilerini Türkiye’nin çeşitli illerinde yapılan toplantılarda bölge 
halkıyla kaynaştırma çabası sembolik anlamın ötesinde yeni zihni-
yetin ortaya çıkardığı politik bir tavırdır. Bu tavırla Türkiye’nin gü-
venlik-tehdit algısında iç “kuşatma anlayışı” kırılmaya çalışılmıştır. 
Örneğin, iç politikada önemli eleştiri konusu olan ve 1997 yılında 
yürürlüğe konan Emniyet Asayiş Yardımlaşma (EMASYA) Proto-
kolü 2010 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. Protokol, bir ilde ya-
şanan asayiş olayında mülki idare amirinin talimatı beklenmeden 
polis ve jandarma ile birlikte askeri birliklerin olaya müdahalesine 
imkân tanıyarak güvenlik bürokrasisine verilen idareye müdahale 
imkânı ortadan kalkmıştır.69 Bu yönüyle güç kullanımı konusunda 
karar alıcı aktörlerin konumları daha da belirgin hale gelmiştir. İç 
politikada yaşanan önemli bir başka değişiklik ise asker-siyaset iliş-
kileri açısından kurucu rol oynayan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi 
(MGSB)’nin yeniden yazılması sürecidir. Yeni stratejik kültür açı-
sından bunun önemi açıktır: belgede yer alan iç ve dış tehdit kavram 
ve içerikleri; tehdit algısındaki değişim ve yeni stratejik çerçevenin 
yeniden inşası paralelinde değiştirilmiş ve iç politikayı şekillendiren 
iç-tehdit kavramı neredeyse tamamen ortadan kaldırılmıştır. Türki-
ye güvenlik algısında farklılıkları tehdit olarak gören anlayışı terk 
ederek dış politikada rezerv konulan konu ve alanlar “minimum so-
run maksimum çıkar” temelinde yeniden şekillenmiştir. 
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Türkiye uluslararası ilişkilerde sadece etkinliğini artırmamış aynı 
zamanda uluslararası alanda suya erişim, barışçıl amaçlı nükleer 
enerjiye sahip olma ve küresel ekonomik eşitlik gibi evrensel değer-
leri savunarak dış politikasına farklı bir içerik katmıştır.70 Dönemsel 
olarak geleneksel dış politika çizgisinde değişimler de yaşamıştır: 
Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte Lozan’dan kalan sorunları çözmeye 
çalışan Türkiye, tek parti döneminin ardından Demokrat Parti’nin 
tek başına iktidar olduğu dönemde ikili ilişkilerde rezerv konulan 
bölgelere yönelik olarak aktif dış politika tutumu benimsemiştir. 
Türkiye Batı ittifakındaki konumu ve rolü ile Kore’ye asker gönderme 
kararı aldığı gibi Ortadoğu’ya yönelik olarak diplomatik ilişkilerin 
güçlenmesine çaba sarf etmiştir. Özal döneminde de Birinci Körfez 
Savaşı’na müdahil olarak “bekle gör” şeklinde pasif dış politika tutu-
munu terk ederek aktif bir dış politika yürütmüştür, ancak genelde 
zayıf koalisyon dönemleri ve askeri müdahale dönemleri Türkiye’nin 
geleneksel dış politika seyrini sabitlemiş, bu dönemler Türkiye’nin 
dış politikada atıl tutumunu devam ettirdiği dönemler olmuştur. Bu 
trende istisna olarak; geleneksel dış politika anlayışını değiştirmeye 
çalıştığı Menderes ve Özal dönemlerinin ardından koalisyon hükü-
meti döneminde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten İsmail Cem’in 
etkisi ile başta Yunanistan olmak üzere ikili ilişkilerde aktif dış po-
litika uygulamayı tercih etmiştir. Ancak bu açılımlar kapsamlı bir 
kabuk değiştirmenin sonucu değil pragmatist yaklaşımların ürünü 
olarak görülmüştür.

Türkiye 2000’li yıllarda ise uluslararası alanda özellikle dış po-
litika ve yeni stratejik kültürün yardımıyla adından sıkça söz edi-
len bir ülke konumuna gelmiştir. Türkiye’nin çok boyutlu ve aktif 
dış politikası, bu politikaların mimarı olarak kabul edilen Ahmet 
Davutoğlu’nun stratejik kültürü ile birlikte yeni bir döneme gir-
miştir. Alışagelmiş “köprü ülke” modelini reddeden bu model ge-
leneksel savunmacı dış politika tercihlerini değiştirmiş ve “merkez 
ülke” olma ideali ile önce yakın çevresinde sonrada küresel ölçekte 
barış ve istikrar sağlamaya çalışan normatif bir dış politika misyo-
nu ortaya koymuştur.
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Giriş

Yoğun küresel finans akışlarının odağında yer alan Amerikan ve 
İngiliz menkul değerler piyasalarında patlak verip yükselen ekono-
milere hızla yayılan küresel ekonomik krizin öncesinde ve artarak 
sonrasında küresel ekonomik sistemin radikal bir dönüşüm geçirdi-
ği düşüncesi genel kabul görmektedir. Son dönemde ortaya konulan 
analizlerde ABD’nin baskın konumunu dengelemesi olası alternatif 
güç merkezlerinin, başta Çin ve diğer BRICS ülkeleri olmak üzere, 
gittikçe belirginleştiklerine dair değerlendirmeler sıklıkla seslendi-
rilmiştir. Küresel krizin özellikle ilk aşamalarında sanayileşmiş ülke 
yönetimleri ve uluslararası kuruluşların sorumluluk almama eğilim-
leri ve gösterdikleri yönetişim zaafları ise ABD’nin sistemdeki baskın 
konumunun sarsıldığını ifade eden ‘çok-kutupluluk’ teriminin artan 
bir rahatlıkla kullanılmasına yol açmıştır. Küresel ekonomi politik 
sistemde çok-kutuplu, çok-aktörlü ve daha dengeli bir konjönktürel 
durumun ortaya çıktığı vurgulanarak baskın küresel düzen kavram-
sallaştırmaları sorgulanmıştır.1 Amerika Birleşik Devletleri’ni bir si-
yasi-askeri ve ekonomik-teknolojik süper güç olarak küresel sistem-
de belirleyici kılan güç unsurlarının bir kısmının erozyona uğradık-
ları fikri ‘güç kayması’ yaklaşımlarına temel rengini vermiştir. Deva-
mında siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki radikal dönüşümler 
sonucu küresel üretim, ticaret, finans, hizmet ve bilgi ağlarının ‘Do-
ğu-ekseninde’ yeniden şekillenmekte oldukları dile getirilmiştir. 
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Tarihsel olarak dünya ekonomisinde 1980’li yıllardan bu yana yo-
ğunlaşarak devam eden entegrasyon süreçleri sonucu sanayileşmiş 
ekonomiler ile Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya, Güney Kore, Mek-
sika, Endonezya ve Türkiye gibi yükselen ekonomik güçler arasında 
güçlü karşılıklı bağımlılık ilişkileri kurulmuştur. Yüksek imalat sa-
nayii kapasiteleri sayesinde küresel üretim ağlarında öne çıkan ül-
keler ile küresel enerji zincirini kontrol eden güçlerin dünya ekono-
misinin temel göstergelerini etkileme kapasiteleri zamanla artmıştır. 
Yüksek imalat sanayii ve doğal kaynak kapasiteleri sonucu yüksek 
dış ticaret fazlası/cari fazla veren ülkelerin dünya sisteminde ağır-
lık kazanmaları, ABD’nin merkezinde bulunduğu küresel dengeleri 
görece zorlayan bir gelişme olarak yorumlanmıştır. Bu ülkeler yeni 
küresel finans ve yatırım akışlarına kaynaklık ederlerken, döviz re-
zervlerini (ve ABD hazine tahvilleri gibi) değerli menkul kıymet bi-
rikimlerini arttırarak siyasi ve ekonomik etkilerini genişletmişlerdir. 
Aynı zamanda artan ekonomik güçlerini dünya sisteminde etkinliğe 
dönüştürecek proaktif dış politika yaklaşımlarını benimsemişlerdir. 

ABD’nin cari ve ticaret açıklarının arttığı ve AB’nin Euro böl-
gesindeki mali sarsıntılar ile boğuştuğu kriz ortamında başta Çin 
olmak üzere yükselen ekonomik güçlerin küresel sistemdeki ağır-
lıklarının ve manevra kabiliyetlerinin artması zaman zaman abar-
tılı dönüşüm beklentilerini doğurmuştur. Çok-kutuplu küresel dü-
zende eski ve yeni aktörler arasındaki ilişkiler ve küresel yönetişim 
mimarisinin yeniden yapılandırılması üzerine geniş bir literatür 
ortaya çıkmıştır. Küresel kriz sürecinde sanayileşmiş ülkelere sos-
yo-ekonomik gelişmişlik seviyesi açısından yakınlaşma fırsatı yaka-
layan BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ül-
keleri, küresel sistemin geleceği ile ilgili tartışmalarda giderek daha 
çok yer almaktadırlar. Ancak bu tartışmalar yapılırken, öncelikle 
BRICS oluşumunun homojen ve kurumsallaşmış bir birlikteliği 
yansıtmadığı ve dünya kamuoyunda ABD’nin çok boyutlu biçimde 
‘dengelendiği’ algısı oluşturmayı hedefleyen bir siyasi proje sonu-
cunda ortaya çıkarıldığı genellikle gözardı edilmektedir. Öte yan-
dan Türkiye’nin son on yılda yakaladığı ekonomik büyüme ivmesi 
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ışığında sık sık BRICS ülkeleri ile kıyaslandığı ve hatta en yetkili 
ağızlardan Türkiye’nin BRICS grubunun bir üyesi olması gerektiği-
ne dair fikirlerin seslendirildiği bilinmektedir. 

Bu çalışmada küresel krizin tüm olumsuz etkilerine rağmen ABD, 
AB ve Japonya’dan oluşan üçlü iç-çekirdeğin kamusal aktörleri ve ço-
kuluslu şirketleri üzerinden küresel ekonomik sistemde belirleyici bir 
rol oynamaya bir süre daha devam edeceği not edilerek, BRICS gru-
bu ile Türkiye arasında genel ve analitik bir karşılaştırma ortaya ko-
nulacaktır. Bu doğrultuda, analitik bir kategori ve kurumsal bir yapı 
olarak BRICS oluşumunun küresel sistemin geleceğini şekillendire-
cek tutarlı bir yapıyı temsil etmediği nedenleriyle ortaya konulacak-
tır. BRICS ülkelerinin siyasi yapıları, ekonomik sektör yapılanmaları, 
rekabet üstünlükleri ve küresel düzen anlayışları arasındaki farklı-
laşma unsurları eleştirel bir bakışla ele alınarak Türkiye’nin BRICS 
grubuna dâhil olmasının olası rasyoneli hakkında değerlendirmeler 
sunulacaktır. Ayrıca küresel düzlemde ortak bir BRICS vizyonundan 
söz etmenin zorlukları ile grubu oluşturan ülkelerin ulusal çıkarları 
ve ekonomik büyüme hızları arasındaki ayrışmaların oluşturmaları 
muhtemel anlaşmazlıklara dikkat çekilecektir. Küresel kriz sonrası 
dönemde ABD merkezli sanayileşmiş Batılı ülkeler ile BRICS bloku 
arasında kurgulanan bir çekişmeden daha ziyade, ‘çok-kutupluluk’ 
tartışmalarının merkezinde yer alan ve ‘G-2’ olarak adlandırılan Çin 
ile ABD arasındaki rekabet ve uzlaşma unsurlarının izlenmesi gerek-
tiğine vurgu yapılacaktır. BRICS oluşumu içindeki Brezilya, Rusya, 
Hindistan ve Güney Afrika’nın kendilerine has bölgesel ekonomik 
ve siyasi önemleri bulunmakla birlikte, yakın dönemde küresel eko-
nomik düzenin şekillenmesini aktif olarak yönlendirebilecek kapa-
siteye sahip olmadıkları vurgulanacaktır. Türkiye’nin gerek artan 
ekonomik kapasitesi, gerekse proaktif dış politika yaklaşımı itibarıy-
la tipik bir BRICS ülkesini andıran ulusal konumlanmasına rağmen 
küresel düzen vizyonu ve güvenlik angajmanları (NATO üyeliği) gibi 
sebeplerle BRICS üyeliğinin pratikte pek de mümkün görünmediği-
nin altı çizilecektir. Bunun dışında, anti-Amerikan siyasi söylemler 
üzerinden geliştirilen ve BRICS oluşumunu hem entegre bir ekono-
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mi politik blok hem de alternatif bir küresel merkez oluşumu olarak 
yansıtan değerlendirmelerin analitik değerleri tartışmaya açılacaktır. 

Bir Uluslararası Kuruluş ve Analitik Kategori Olarak BRICS’i 
Sorgulamak

İktisat, siyaset bilimi, uluslararası ekonomi politik ve kalkınma ça-
lışmaları alanlarında tarihsel olarak ABD ve Avrupalı güçlerin küresel 
sistemdeki baskın konumlarına odaklanan ‘merkez-çevre’ modelleri, 
son zamanlarda giderek yoğunlaşan biçimde ‘çok-kutupluluk’ ekseni-
ne doğru evrilmişlerdir. Bu evrilme süreci kabaca Batılı karar alıcılar 
ve aydınların zihinlerinde yer eden ‘Çin faktörü’ne dair tehdit algıla-
masının genişletilerek başka ülkelere uyarlanması yoluyla ilerlemiştir. 
‘Piyasa sosyalizmi’ sloganı ile hız kazanan kontrollü ekonomik dışa 
açılma stratejisi sayesinde Çin bir küresel üretim/ticaret üssü haline 
gelerek Doğu Asya’daki bölgesel dinamizmin ve küresel ekonominin 
nabzını tutan bir aktör konumunu perçinlemiştir. Ekonomik alanda 
artan etkinliğini ABD hazine bonolarına yatırım yaparak ve modern 
savunma sanayi teknolojileri geliştirerek siyasi ve dış politik alanlara 
da taşıyan Pekin yönetimi, tüm küresel aktörler tarafından dikkate 
alınması gereken çok yönlü bir oyuncu niteliği kazanmıştır.2 Ancak 
küresel sistemin çok-kutuplu bir nitelik kazandığını göstermek adına 
Çin ile ilgili demografik potansiyel; hızlı ve sürdürülebilir ekonomik 
büyüme kapasitesi; küresel ticaret, sanayi ve finans ağlarına hızlı en-
tegrasyon; ticaret fazlası ve cari fazla üretebilme kapasitesi ve küresel 
yönetişim platformlarında artan ulusal etkinlik gibi özelliklerin diğer 
bazı ülkelere de yansıtılarak entegre bir ‘küresel alternatif blok’ algısı 
oluşturulmaya çalışılması doğru değildir. 

Goldman Sachs Yatırım Bankası tarafından orta ve uzun vade-
de yüksek büyüme ivmesi ve gelir artışı gerçekleştirmesi beklenen 
ulusal ekonomilerle ilgili bir yatırım stratejisi olarak önerilen BRICS 
terimi etrafında ciddi bir literatür ortaya çıkmıştır.3 Uluslararası ya-
tırımcılar, hükümetler, medya kuruluşları ve sivil toplum tarafından 
yaygın kabul gören BRICS tanımlaması sadece Brezilya, Rusya, Hin-
distan ve Çin’i değil, genel anlamda ‘yükselen küresel ekonomik güç-



97

YENİ KÜRESEL EKONOMİ POLİTİK DÜZEN, BRICS VE TÜRKİYE 

leri’ sembolize eden bir ifade olarak kullanılmak istenmiştir. Ancak 
ekonomik açıdan entegre bir blok oluşturdukları savunulan BRICS 
ülkelerini siyaset ve dış politika yaklaşımları açısından her nedense 
birbirlerinden ayrı olarak değerlendirme ve her ülkenin jeostratejik 
ve dış politik tercihlerini bağımsız analiz etme eğilimi korunmuş-
tur. Bu durum da, OPEC ya da AB gibi dünya sahnesinde ekonomik 
ve politik ağırlık taşıyan kurumsal aktörlere kıyasla ortak tutum ve 
kurumsal altyapı geliştirme süreçlerinin ilk evrelerinde olan BRICS 
grubu için şaşırtıcı değildir. 

Zira ilk adıyla BRIC grubu, 2003-2005 yılları arasında küre-
sel yatırımcılar arasında başlıca yükselen piyasalara dair bir yatı-
rım portföyü olarak kalmıştır. 2006 yılından itibaren dört ülkenin 
Dışişleri Bakanları, 2008 yılından itibaren ise Finans ve Ekonomi 
Bakanları’nın düzenli toplantılar yapmalarıyla kurumsal bir nite-
liğe bürünme süreci başlamıştır. Küresel kriz sırasında çok taraflı 
bir yönetişim platformu olarak G-20 oluşumunun güçlenmesine 
paralel olarak BRICS çatısı altında gerçekleştirilen siyasi ve ekono-
mik girişimler yoğunlaşmıştır. Bu doğrultuda başta IMF ve Dünya 
Ticaret Örgütü olmak üzere küresel yönetişim kurumlarının yeni-
den yapılandırılmalarına yönelik ortak ve eleştirel bir politik söy-
lem geliştirilmiştir. Bretton Woods kuruluşlarının ertelenen reform 
süreçlerinin tamamlanması ve dünya ekonomisinde etkinliklerini 
arttıran BRICS ülkeleri ile gelişmekte olan ülkeleri daha fazla söz 
hakkına sahip kılacak mekanizmaların kurulmalarına dair talepler 
dile getirilmiştir. Kurumsal bir birlik olarak olgunlaşmış olmamakla 
birlikte, BRICS oluşumunun uluslararası sistemde sorumlu bir li-
derlik anlayışı yerleştirerek sürdürülebilir ve adaletli bir ekonomik 
büyüme modelini gerçekleştireceği fikri ulusal liderler tarafından 
iddia edilmiştir.4 Türkiye örneğinde özellikle Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler sistemi ve bazı küresel yönetişim 
organları ile ilgili benzer doğrultuda eleştirel ve revizyonist çıkışları 
görülse de; Türkiye’nin son elli yılda şekillenen siyasi ve bürokratik 
geleneklerinin daha ziyade küresel (Batı eksenli) kurumlarla uyum 
doğrultusunda koşullandıkları ve revizyonist hedefler doğrultusun-
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da bir stratejik planlama ya da kurumsal kapasite geliştirilmediği 
not edilmelidir. 

BRICS grubunu oluşturan Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya ve 
Güney Afrika dünya ekonomisinin dinamik unsurları arasında yer 
almakla birlikte; birçok yapısal sosyo-ekonomik sorunla boğuşan bir 
gelişmekte olan ülkeler grubunu oluşturmaktadırlar. Belki BRICS 
grubu ile Türkiye arasında paralellikler kurmanın en olası durumu 
bu açıdandır. Yoğun nüfusları ile dikkat çeken BRICS ülkeleri eğitim, 
sağlık ve ortalama yaşam beklentisi gibi Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı’nın İnsani Kalkınma Endeksi’ni etkileyen birçok sosyo-eko-
nomik gösterge açısından halen gelişmekte olan ülke nitelikleri taşı-
maktadırlar. BRICS ülkelerinin toplam milli gelir açısından sanayi-
leşmiş ülkelerle yarışabilecek seviyelere ulaşmış olmalarına rağmen; 
özellikle nüfuslarının çok daha yüksek olması nedeniyle, kişi başına 
düşen milli gelir düzeyleri ve ortalama refah seviyeleri oldukça geri-
lerdedir. Cari fiyatlarla kişi başına düşen milli gelir rakamları 40.000 
dolar seviyesinin üzerinde seyreden ABD, Japonya ve Almanya’nın 
aksine, (Türkiye’ye yakın biçimde) Rusya ve Brezilya’nın 10.000 do-
lar; G. Afrika’nın 7000 dolar; Çin’in 5000 dolar; Hindistan’ın ise 1500 
dolar civarında kişi başına milli gelir seviyelerinde bulunmaları sözü 
edilen ülke grupları arasındaki sosyo-ekonomik gelişmişlik farkları-
nı yansıtan önemli göstergelerden sadece birisidir. 

BRICS ülkeleri arasında Çin ve Rusya, istikrarlı olarak cari fazla 
vermeleri ve devasa döviz rezervleri sebebiyle ABD ve Avrupa ülke-
lerinin likidite kaynağı olarak izledikleri aktörler haline gelmişlerdir. 
Çin ve Rusya’nın milli gelirlerinin ortalama yüzde 10 ve yüzde 6’sı 
civarında cari fazla vermeleri, bu ikilinin toplamda her ay 30 mil-
yar dolar civarında bir cari fazla üretmelerini sağlamaktadır. Böylece 
hem dış yatırım çekme, hem de cari fazlalarını dış yatırımlarla diğer 
pazarlara aktarma açısından Çin ve Rusya ciddi küresel oyuncular 
haline gelmişlerdir. Türkiye ise ulusal ekonomi politik yapısının ge-
leneksel sıkıntılarından ve yerli bilgi/katma değer üretme noktasın-
daki zayıflıklardan dolayı sürekli cari açık veren bir ekonomi ola-
rak bu eğilime uymamaktadır. Mali disiplin uygulanması sayesinde 
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2000’li yıllarda kamu borçluluk ve bütçe açığı oranlarını ciddi ölçüde 
düşüren Türkiye’de sistemli bir sanayi-teknoloji politikasının uygu-
lanamaması sonucu ihracatın ithalata bağımlılığı bir türlü kırılama-
mıştır. Ülke doğal kaynak ihracatcısı da olmadığı için bu karakteri 
ile Türkiye ekonomisinin düzenli cari fazla vererek dominant BRICS 
görüntüsü vermesi oldukça zor görünmektedir.

Genel olarak BRICS ülkelerinin ekonomik genişleme ve sermaye 
birikim potansiyelleri; güçlü sayılabilecek devlet yapıları; bölgesel ve 
küresel siyaset alanlarını etkileme kabiliyetleri; kendilerini Meksika, 
Endonezya ve Türkiye gibi ikinci-kuşak yükselen güçlerden ayıran 
küresel özgüvenleri; güçlü askeri kapasiteleri ve küresel yönetişim 
reformu iddiaları bu ülkeler ile ilgili küresel aktörlük iddialarını des-
teklemiştir.5 BRICS ülkeleri demografik olarak bulundukları bölge-
lerde söz sahibi olan büyük nüfuslu ve büyük ulusal piyasalara daya-
nan yapılardır. Türkiye demografik olarak bölgesinin büyük ülkele-
rinden biri olmakla birlikte Çin, Hindistan ve Rusya ile kıyaslanacak 
bir küresel; ya da Brezilya, Güney Afrika ile kıyaslanacak demografik 
dominasyon özelliği taşımamaktadır. Sınırlarında veya yakın çevre-
sinde Rusya, İran, Mısır gibi önemli ulusal pazarlar ve demografik 
güçler bulunmaktadır. Ulusal güvenlik yapıları açısından BRICS ül-
keleri NATO benzeri güvenlik ittifaklarının üyesi değillerdir; ayrıca 
küresel güçlerle kurulmuş -Japonya ile ABD arasındaki gibi- özel 
savunma ilişkileri de yoktur. Ancak NATO üyesi olan ve AB ile tam 
üyelik müzakereleri yürüten Türkiye’nin iki yüzyılı aşan bir Batılı-
laşma tecrübesi ve gerek ulusal güvenlik gerekse dış politika yapı-
mı alanlarında Batılı kurumlarla güçlü ilişkileri bulunmaktadır. Bu 
açıdan ABD ya da Batı karşıtı retorik çıkışlar zaman zaman Türkiye 
siyasetinde görülebilir olsa da, kurumsal anlamda eksen değişikliği 
ihtimalleri orta vadede pek gerçekçi değildir. 

Diğer bir açıdan BRICS ülkelerinin toplumsal hafızalarında Batı-
merkezli küresel sisteme ve bu sistemin yapılarına sosyalist, komünist 
ya da ‘bağlantısız’ biçimlerde meydan okuma tecrübesi yer etmiştir. 
Ancak Osmanlı’nın son yıllarından itibaren küresel sisteme edilgen 
biçimlerde entegre olan Türkiye’nin –İstiklal Savaşı tecrübesine rağ-
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men- bu tarz bir meydan okumadan ziyade angajman stratejisi izledi-
ği bilinmektedir. Bu açıdan belki Türkiye ile Brezilya arasında yapıla-
cak karşılaştırmalar daha gerçekçi olabilir. Son olarak BRICS ülkeleri, 
çok-kutuplu bir uluslararası sistemin kurulması için geniş ittifaklar 
içinde gayret göstermenin kendi küresel etkinliklerini arttıracağına 
inanmışlar ve küresel yönetişim reformu taleplerinin yüksek sesle 
dile getirilmesini benimsemişlerdir.6 Türkiye ise küresel yönetişim re-
formu adına henüz sistemli bir vizyon geliştirip bunu destekleyecek 
siyasi ya da ekonomik diplomasi kapasitesi elde edebilmiş değildir. 
Daha çok küresel ekonomik sistemdeki ulusal payın arttırılmasına 
odaklanılmış (ki üretim alanında bu pay genellikle çokuluslu şirket-
lerle yapılan ortaklıklara dayanmış) ve Batılı kamusal ve özel aktörler-
le sistemik çatışmalardan kaçınma yaklaşımı benimsenmiştir. 

BRICS Ülkeleri Arasındaki Ayrışma Dinamikleri ve 
Türkiye’nin Konumu

BRICS ülkeleri ile Türkiye arasında farklı açılardan bir karşılaş-
tırma yapılacak ise, her şeyden önce homojen bir grup oluşturma-
yan BRICS ülkeleri arasındaki siyasi/ekonomik kapasite, ulusal çıkar 
algılaması ve diğer küresel güçlere yaklaşım farklılıklarına dikkat 
çekilmelidir. BRICS grubunu oluşturan ülkeler arasında şüphesiz 
en dikkat çekici olanı, literatürde ‘otoriter kapitalist’7 bir güç olarak 
tanımlanan Çin’dir. Günümüzde hem küresel imalat üssü ve ulus-
lararası üretim ağlarının ihracat platformu; hem de sisteme likidite 
sağlayan başlıca kreditör olarak Çin dünya ekonomisinin başat bir 
aktörüdür.8 Pekin rejimi kontrollü bir ekonomik liberalizasyon stra-
tejisi izlerken, siyasi meşruiyet kaynaklarını küresel aktörlerle iliş-
kilerde gizlenen bir milliyetçilik ve hızlı ekonomik büyüme olarak 
belirlemiştir. Çin’de Tibet ve Tayvan gibi tarihsel sınır çatışmalarını 
sürdüren ‘sert güç’ odaklı siyasi mantık ile küresel ekonomik enteg-
rasyon üzerinden uluslararası etkinliğin arttırılmasını hedefleyen 
‘yumuşak güç’ yaklaşımı mütemadiyen çatışmaktadır. 

Uzun vadeli stratejik tercihler açısından bakıldığında Çin, küre-
sel sisteme kontrollü bir biçimde entegre olarak sistemin kurumsal 
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ve yapısal alanlarında itiraz ettiği unsurları barışçıl koalisyonlar ku-
rarak ortadan kaldırmayı hedeflemiştir.9 Anlaşmazlık konularında 
ABD yönetimini kışkırtacak tek taraflı adımlar atmaktan kaçınmakta 
ve küresel sistemin zaman içinde daha dengeli bir yapıya dönüşme-
sini sağlayacak bir tavır benimseyerek bu anlaşmazlıkların ortadan 
kalkacağını ummaktadır. BRICS oluşumu da, küresel güç mücadele-
sinde dikkatlerin doğrudan kendi üzerine çevrilmesini tercih etme-
yen Çin yönetiminin desteklediği ‘çok taraflı yumuşak dengeleme’ 
platformlarından birisidir.10 Ancak ulusal çıkarlarla doğrudan ilişkili 
olduğu düşünülen konularda ABD yönetimi tarafından atılan tek ta-
raflı adımlara anında aynı türden yanıt verilmesi de, özellikle küresel 
kriz sonrasında Çin yönetimi içinde giderek netlik kazanan bir tavır 
olmuştur. Örneğin ticaret tarifeleri ve kotalar ile ilgili korumacılık 
önlemlerine Çin’in anında karşılık verdiği sır değildir. ABD ile ticari 
ilişkileri çok sınırlı olan Türkiye’nin, küresel sistemdeki pek çok ülke 
gibi bu tür doğrudan mukabele imkanları olmadığı açıktır.  

Demografik açıdan Çin ile karşılaştırılabilecek tek BRICS ülkesi 
olan Hindistan ise sosyo-ekonomik kalkınma seviyesinin düşüklü-
ğü ve yoksulluk açısından çok daha olumsuz bir resim sunmakta-
dır.11 Bilgisayar yazılımı gibi belli sektörlerde son yıllarda yakalanan 
küresel entegrasyon ivmesine rağmen, Hindistan’daki makroekono-
mik yönetişim yapısı halen görece içe dönük karakterini korumak-
tadır ve bunun doğal bir sonucu olarak ülkenin ihracat performansı 
çok parlak değildir.12 Çin ve Asya Kaplanları ile Hindistan arasında 
sosyo-ekonomik kalkınma ve yapısal dönüşüm politikalarının ulus-
lararası rekabet mantığı içinde planlanıp uygulanmaları açısından 
oldukça ciddi bir mesafe bulunduğu vurgulanmalıdır. Dış politika 
yapımı ve ittifak ilişkileri açısından ise, Hindistan’da baskın siya-
si kültür içinde ‘bağlantısızlık’ önceliği tarihsel gelenek devamında 
canlılığını sürdürmektedir. Özellikle G-20 ve Dünya Ticaret Örgütü 
gibi küresel platformlarda koalisyonlar oluşturarak ulusal pozisyo-
nunu savunma etkinliğini arttıran Delhi yönetimi, ekonomik diplo-
masi kapasitesini onaylamadığı küresel çözümleri ‘veto pozisyonu’ 
ile sınırlamıştır. 
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Ayrıca Çin yönetiminin sosyalist tonlar taşıyan ‘Amerikan hege-
monyasını zayıflatma’ ve küresel yönetişim reformu çağrıları Hint 
stratejik planlarında gündeme gelmemektedir. Aksine Hindistan için 
küresel platformlarda yüksek aktivizm şansının ancak Washington 
yönetimi ile işbirliği içinde aranabileceği varsayımı öne çıkmaktadır. 
Bu yüzden Hindistan BRICS grubunun ekonomik diplomasi girişim-
lerinde aktif bir üyesi olmakla birlikte, Çin’e karşı bölgesel hegemonya 
yarışı ve Soğuk Savaş sürtüşmelerinden kaynaklanan ciddi şüpheleri 
vardır. Diğer taraftan Rusya ile izlenen kademeli yakınlaşma politika-
sının Batılı güçleri rahatsız etmeyecek ölçekte tutmaya özen göster-
mektedir.13 Hindistan ile kıyaslandığında Türkiye’nin özellikle ihracat 
odaklı ekonomik yapısı ve makroekonomik yönetişim sisteminin ge-
lişmişliği açısından avantajlı olduğu, sosyal kesimler arasındaki uçu-
rumların ve altyapı eksikliklerinin görece daha az keskin olduğu be-
lirtilebilir. Ancak Hindistan’ın devasa insan gücü ve yazılım sektörü 
odaklı kalkınma stratejisinin yaygın ingilizce kullanımı ile sağladığı 
avantajlar ve bağlantısızlık döneminden kalma otonom siyasi ve eko-
nomik diplomasi kapasitesi Türkiye’de bulunmamaktadır. 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla kaybettiği küresel etkinliği ya-
rı-otoriter Putin yönetiminde onarma çabasındaki Rusya ise, gerek 
ekonomik ve siyasi ilişkilerin gelişme yönünü etkileyecek bir kaldıraç; 
gerekse bir prestij unsuru olarak BRICS projesinin en ateşli destekçi-
sidir. Demografik olarak küçülen bir topluma sahip olan Rusya, özel-
likle imalat sanayiine dayalı sektörlerde ekonomik verimlilik ve tek-
noloji düzeyi açısından görece zayıf bir aktördür. Bunun bir sonucu 
olarak ülkenin ihracat potansiyeli petrol, doğalgaz, ulusal savunma 
ve silah sistemleri ile nükleer enerji ekipmanları gibi oldukça özelleş-
miş sektörlere bağımlıdır. Putin liderliğinde yeni bir ulusal özgüven 
kazanan Rusya, 2000’li yıllarda başta Orta Asya ve Doğu Avrupa ül-
keleri olmak üzere etki alanlarına yakın çevre ülkelerine ve AB’ye kar-
şı agresif bir enerji diplomasisi yürüterek Avrasya ekseninde bir güç 
merkezi oluşturmaya çalışmıştır. Ancak, sadece fosil enerji kaynak-
ları ticareti ve askeri-nükleer teknoloji üzerinden küresel ekonomik 
rekabette belirleyici bir aktör niteliği kazanılması gerçekçi değildir.14
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Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışında ve küresel siya-
sette yeniden etkin bir aktör haline gelmek isteyen Rusya için Çin, 
1990’lardan itibaren gösterdiği ekonomik dinamizmi ile en önemli 
stratejik ortak haline gelmiştir. Bu doğrultuda Şangay İşbirliği Örgü-
tü, Çin ve Rusya arasındaki Orta Asya üzerindeki egemenlik yarışını 
kurumsal bir işbirliği sayesinde yumuşatarak önemli bir işlevi yerine 
getirmiştir. Çin ile sağlanan ekonomik ve siyasi yakınlaşmanın ar-
dından Rusya’nın bölgesel rakibi Hindistan’ı da içeren BRICS olu-
şumunu dünya sisteminde yükselen güçlerin ortak iradelerini yan-
sıtan güçlü ve reformist bir kurumsal platforma dönüştürmek iste-
mesi, benzer bir çerçevede değerlendirilebilir. Moskova yönetiminin 
BRICS oluşumunu alternatif bir küresel merkez olarak yaygınlaştır-
ma yaklaşımı oldukça başarılı bir kamu diplomasisi girişimi olarak 
sonuç vermiştir. Böylece küresel sistemde ABD ve Batılı ülkelerin 
hegemonyasının sona erdiğini savunan çevrelere ‘çok-kutupluluk’ 
adına somut bir reçete sunulmuştur. Dünyanın ikinci büyük nükleer 
gücü olan ve Soğuk Savaş sonrasında enerji diplomasisi üzerinden 
küresel hegemonya yarışındaki konumunu onarmaya çalışan Rusya 
ile, yıllarca NATO’nun kanat ülkesi olarak Rus tehdidi altında yaşa-
yan Türkiye’nin –son on yıldaki çıkışına rağmen- küresel sistemdeki 
konumlarını kıyaslamak da elbette mümkün değildir. 

BRICS grubunun dördüncü üyesi olan Brezilya, ekonomik kapa-
site açısından Latin Amerika’nın toplam potansiyelinin neredeyse 
yarısını temsil etmekte ve net bir bölgesel liderlik kapasitesi taşımak-
tadır. Ancak bölgesel liderliğini küresel etkinliğe dönüştürmek iste-
yen Brezilya’nın Latin Amerika dışındaki ikili ve tek taraflı girişimleri 
tarihsel olarak pek başarılı olamamıştır. Ekonomik liberalleşme sü-
recinde yaşadığı derin finansal ve makroekonomik krizlerin ardın-
dan 2000’li yıllarda Lula Da Silva yönetiminde siyasi ve ekonomik 
istikrarı yakalayan Brezilya, uluslararası platformlarda yetenekli bir 
politika girişimcisi niteliği kazanmış ve demokratik-barışçı imajın-
dan kaynaklanan yumuşak güç unsurlarını aktif biçimde kullanmaya 
odaklanmıştır.15 Küresel sorunların çok taraflı ve uzlaşmaya dayalı 
metotlar ile çözülmelerinden yana bir tercih ortaya koyan Brezilya 
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yönetimi, küresel yönetişim yapılarının Brezilya’nın özlemleri ile 
uyumlu biçimde reforme edilmeleri yönünde gayret göstermiştir. 
Ülkedeki güçlü sol gelenekten esinlenerek gelişmekte olan ülkele-
rin küresel karar alma yapılarından dışlanmalarını eleştiren Brezilya 
yönetimi daha adaletli, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetişim mima-
risinin kurulması adına birçok uluslararası platformda bu ülkelerin 
taleplerine sözcülük etmiştir.16 

Ancak yukarıdaki diplomatik eğilimlere vurgu yapılırken 
Brezilya’nın, Rusya ve Çin’den farklı olarak Batılı sanayileşmiş ülke-
lere tarihsel, coğrafi ve kültürel açılardan çok daha yakından bağlı 
olduğu unutulmamalıdır. Güney ülkelerinin küresel sosyal adalet ve 
katılımcı yönetişim reformu talepleri ile özdeşlik kuran Brezilya’nın 
ulusal tercihleri neoliberal piyasa ekonomisi ve temsili demokrasi 
gibi Kuzey formlarını yansıtmaya devam etmiştir. Son yıllarda Bre-
zilya yönetimlerince seslendirilen ve küresel sisteme karşı güçlü eleş-
tirel/sosyalist esintiler taşıyan siyasi söyleme rağmen, ABD ve Avru-
palı güçlerle iyi ikili ilişkilerin sürdürülmesi uzun vadeli stratejik bir 
hedef olarak korunmuştur.17 Dolayısıyla ortak küresel taleplerin for-
mülasyonu etrafında gelişmekte olan ülkelerle aktif işbirlikleri ku-
rularak Brezilya’nın uluslararası platformlarda etkinliğini arttıracak 
adımların atılması benimsenmiş; ancak örneğin Rusya’nın nükleer 
ve jeo-stratejik güç unsurlarına güvenerek ABD’ye karşı takındığı 
‘sert dengeleme’ görüntüsünden kaçınılmıştır. Bu arka plan ışığında 
Brezilya’nın alternatif bir kalkınma ve küresel yönetişim platformu 
oluşturduğu tartışmalı olan BRICS grubunda yer alması daha çok 
bir ekonomik ve kamu diplomasisi faaliyetidir. Türkiye ile makroe-
konomik yapısı ve proaktif dış politika yaklaşımı açısından en rahat 
biçimde karşılaştırılabilecek ülkenin Brezilya olduğu söylenebilir. 
Tıpkı Türkiye gibi 2000’li yıllarda bir hızlı ekonomik büyüme ivmesi 
yakalayan Brezilya, bunu sol söylemle desteklenen güçlü bir sosyal 
adalet dönüşümü ile güçlendirmiş ve çokyönlü dış politika ve ekono-
mik açılımlarla taçlandırmıştır. Bu anlamda birçok küresel platform-
da Türkiye ile Brezilya’nın işbirliği yapmaları ve İran’la yapılan nük-
leer anlaşma (Tahran Anlaşması) gibi konularda çatışma çözümü 
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girişimlerinde bulunmaları sürpriz değildir. Ancak Türkiye, henüz 
güney ülkelerinin taleplerini seslendirme anlamında Brezilya’nın 
yaygın meşruiyet düzeyine ulaşabilmiş değildir. 

BRICS grubuna tarihsel olarak en yakın zamanda katılan Güney 
Afrika ise oldukça farklı bir ulusal ekonomi politik yapıyı temsil et-
mektedir. Küresel yönetişim konularında genelde Afrika’nın bölgesel 
lideri olarak görülen Güney Afrika, demografik olarak Rusya nüfusu-
nun üçte birine, Brezilya nüfusunun ise dörtte birine denk bir nüfus 
barındırmaktadır. Milli gelir (GSYH) açısından ise ülke, Rusya’nın 
dörtte biri, Brezilya’nın ise altıda biri düzeyinde bir büyüklüğe sa-
hiptir. Güney Afrika’nın makroekonomik yönetişim yapısı ile ilgili 
ciddi sorunların ve yapısal istikrarsızlık unsurlarının varlığı sıkça 
dile getirilse de;18 ülke Afrika kıtasının en büyük ulusal ekonomisine 
sahiptir. Ayrıca halen G-20 grubunda Afrika’yı temsil eden tek üye 
olarak bölgesinde yüksek siyasi prestij sahibidir. Bölgesel ekonomik 
ağırlığının yanında ırkçı bir siyasal rejimden işleyen bir demokratik 
düzene başarıyla geçebilmiş olmasının Batı dünyasında ve gelişmek-
te olan ülkeler arasında uyandırdığı yaygın sempati, Güney Afrika 
yönetimine oldukça sağlam ‘yumuşak güç’ unsurları sunmuştur. 

Güney Afrika’nın nükleer silahlarını tek taraflı olarak ortadan 
kaldırmayı kabul eden barışçı bir ülke imajına sahip olması; ulusla-
rarası anlaşmazlıkların çok taraflı yöntemlerle çözülmesi noktasın-
da tavır takınması ve (tıpkı Brezilya gibi) küresel güneyin taleple-
rini uluslararası platformlarda savunmayı bir görev sayması, ülkeye 
kökenleri Nelson Mandela’ya kadar dayanan bir ‘moral etki alanı’ 
sağlamıştır.19 Şubat 2011 tarihi itibariyle Güney Afrika’nın BRICS 
grubuna katılımında ülkenin bölgesel ekonomik ağırlığı kadar bu 
‘moral etki alanı’ ve BRICS ülkelerinin Afrika’yı da birliğin kapsa-
mına katarak küresel bir kurumsal ittifak imajı çizme istekleri etkili 
olmuştur. Güney Afrika’nın BRICS grubuna katılması, ağırlıklı ola-
rak Avrasya ve Latin Amerika ülkelerini içeren bu grubun Afrika’ya 
uzanan bir köprü kurarak ‘güney-güney’ işbirliğini kurumsal düzey-
de geliştirme vizyonunu ortaya koyması şeklinde yorumlanmıştır.20 
Karşılaştırmalı bir açıdan bakıldığında birçok objektif parametre 
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açısından Türkiye’nin BRICS üyeliğine Güney Afrika’dan daha ya-
kın göründüğünü belirtmek şaşırtıcı olmaz. Hatta BRIC grubunun 
genişlemesi sözkonusu olduğunda T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün Türkiye’yi de içeren muhtemel bir “BRICT” oluşumundan 
söz ettiği hafızalardadır. Bu durumda Güney Afrika’nın gruba dahil 
olması, daha çok Afrika’ya doğru yapılmak istenen bir açılım ve ge-
rek küresel sisteme dair vizyon ve özellikle güvenlik ve dış politika 
konularında karar alma kapasitesini belirleyen ‘ulusal otonomi’ sevi-
yesiyle açıklanmalıdır.  

Bir uluslararası kuruluş perspektifinden değerlendirildiğinde 
BRICS grubunu oluşturan beş ülke demografi, siyasi rejim ve eko-
nomik sektör ağırlıkları açısından birbirlerinden oldukça farklı ni-
telikler taşımaktadırlar. Farklı siyasi, jeo-stratejik ve ekonomik çıkar 
tanımlamalarına sahip olan bu ülkelerin coğrafi olarak doğal bir ti-
caret bloğu oluşturmadıkları da açıktır.21 Bu yüzden oldukça hetero-
jen ve suni bir birliktelik görüntüsü veren BRICS grubunun, özellikle 
Rusya ve Çin’in Amerikan karşıtı küresel gündemlerini yansıtan zor-
lama bir gruplaşma çabası, ya da bunun ötesinde küresel bir ‘hayal’ 
olduğuna dair yorumlar da22 gayet anlaşılırdır. Türkiye’nin makroe-
konomik potansiyeli ve dış politika açılımları ise, ancak küresel sis-
teme dair kapsamlı bir ekonomi politik söylem ve güvenlik politika-
larında otonomi düzeyi yükseltildiği takdirde Türkiye’yi BRICS tipi 
bir ülke haline getirebilecektir. 

BRICS Aynasında Türkiye’nin Yapısal Dönüşümü

2000-2001 ikiz krizleri ile sistemik ve toplumsal bir buhran ya-
şayan Türkiye’de ‘Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’ ve devamında 
özel girişimciliğin desteklenmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi 
ve küresel piyasalarla entegrasyonun hızlandırılması; hem de top-
lumun sosyoekonomik gelişmişlik seviyesinin yükseltilmesi adına 
eğitim, sağlık, fiziki altyapı, ulaşım, iletişim gibi temel kamu hizmet-
lerine önemli yatırımlar yapılması yoluyla ciddi bir kalkınma ivme-
si yakalanması bölgesel ve küresel aktörlerin dikkatlerini çekmiştir. 
“Sosyal dozu yüksek bir ekonomik liberalizm” stratejisi izleyen AK 
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Parti hükümetleri fiziki altyapı yatırımları ve üretim-hizmet sektör-
lerinde özel yatırımların özendirilmesine yoğunlaşırken mâli disip-
lin ve kamu yönetiminde etkinlik temelinde sağlanacak ekonomik is-
tikrarı da önemsemişlerdir. Böylelikle Türkiye’de yapısal dönüşümü, 
mâli disiplini ve piyasa-dostu makroekonomik politikaları “post-
Washington Mutabakatı” temelinde savunan uluslararası ekonomik 
kuruluşların talepleri ile kurumsal reformlar, istikrar üzerinden kü-
resel entegrasyonu hedefleyen siyasi iktidar ve Anadolu sermayesi-
nin özlemleri arasında bir sinerji oluşmuştur. Bu sinerjinin bir un-
suru da, ihracata dayalı büyüme stratejilerine geçişte ihtiyaç duyulan 
proaktif ve çok boyutlu bir dış politika olarak belirginleşmiştir. 1980 
sonrası dönemde temelleri atılan ve komşu ülkelerden başlayarak 
bölgesel ve küresel aktörler ile uluslararası normlar çerçevesinde ak-
tif angajman prensibine dayanan dış politika çizgisi, 2000’li yıllarda 
daha sistematik bir çerçeveye oturtularak derinleştirilmiştir. 

Özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri bağlamında aktif 
olarak yürütülen bu politika sayesinde karşılıklı ekonomik bağımlılı-
ğın arttırılması yoluyla bölgesel istikrar, güvenlik ve refahın artması-
na yönelik ciddi adımlar atılmıştır. Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya ve 
diğer bölgelerdeki pek çok ülke ile “stratejik işbirliği”, serbest ticaret 
anlaşmaları ve vizelerin kaldırılmasına yönelik düzenlemeler ger-
çekleştirilmiştir. Latin Amerika, Doğu Asya ve Sahra-altı Afrika gibi 
daha önce siyasi ve ekonomik olarak ihmal edilen bölgelere yönelik 
gösterilen dış politika dinamizmi de Türkiye’nin küresel profilinde 
kısa zamanda ciddi bir yükselişe sebep olmuştur. 

Ancak Türkiye ekonomi politiğinin tarihsel gelişimi boyunca 
devlet-özel sektör ilişkilerinin kurumsal temelde gelişememesinden 
kaynaklanan geleneksel sıkıntılar sonucu, küçük ve orta boy işlet-
meleri temsil eden TOBB, TUSKON ve MÜSİAD gibi iş örgütleri-
nin aksine, İstanbul merkezli büyük sanayi ve ticaret burjuvazisini 
temsil eden TÜSİAD çevresi sözü edilen dış politika ve ekonomi 
açılımlarına mesafeli durmuşlardır. Türkiye ekonomisinin pek çok 
kilit sektöründe yönlendirici güce sahip olan ve küresel çokuluslu 
şirketlerle oturmuş ortaklık ilişkileri olan piyasa oyuncularının ve 
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köklü aile şirketlerinin temel siyasi meselelerde ve ülkenin gelecek 
yönelimi konusunda siyasi iktidar ile görüş ayrılıkları yaşamaları da 
bunda etkili olmuştur. Ayrıca KOBİ örgütlenmelerinin ABD ve Av-
rupa dışındaki yeni gelişen ve daha riskli pazarlara açılan siyasi ikti-
darın bu stratejisine daha kolay uyum sağlayabilme kabiliyetleri de 
önemli etkide bulunmuştur.23 Ancak devlet-özel sektör (özellikle de 
büyük sanayici grupları) arasındaki sinerji eksikliği, üst düzey sanayi 
ve teknoloji politikalarının uygulanmasında ya da dış ekonomik po-
litikaların uygulanmasında ciddi bir handikap oluşturmaya devam 
etmektedir. Örneğin büyük çaplı araştırma-geliştirme yatırımlarının 
gerçekleştirilmesi ve bir inovasyon kültürünün oluşturulabilme-
si için gerekli olan finansman kaynaklarının sağlanmasında ve üst 
düzey devlet-özel sektör koordinasyonunun gerçekleştirilmesinde 
zorluklar yaşanmaktadır. TÜSİAD çevresinde organize olan büyük 
sanayici gruplarının uzun dönemli planlama ve güven gerektiren ve 
küresel piyasaları hedefleyen sınai-teknolojik yatırım kararlarından 
kaçınarak daha garantili gördükleri özelleştirme ihaleleri ve hizmet/
gayrimenkul yatırımlarına odaklanmaları, Türkiye’nin sınai-tekno-
lojik modernleşme sürecini öteleyen bir etkide bulunmaktadır.  

Makroekonomi politikası ile dış politika arasındaki eşgüdüme 
bakıldığında ise Türk dış politikasının makroekonomi yönetimin-
deki açılımları yakından takip ettiği, hatta zaman zaman bu açılım-
ların önüne geçerek ekonomik karar alıcılara yön gösterdiği görül-
mektedir. Komşu ülkelerden başlatılarak geniş bir platforma yayılan 
vize kaldırma düzenlemeleri ve serbest ticaret anlaşmaları (G.Kore, 
Şili ve Brezilya’nın uygulamalarını andırır biçimde) sınır ötesi ticari 
canlılığın ve sosyal mobilizasyonun arttırılmasına ciddi katkılarda 
bulunmuştur. Birçoğu Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan kom-
şu ülkeler ile imzalanan ekonomik işbirliği anlaşmaları ve “Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği” mekanizmaları küresel kriz ortamında 
Türk ekonomisine yeni ihracat pazarları açmıştır. Enerji nakli bağ-
lamında Bakü-Tiflis-Ceyhan, Nabucco ve Mavi Akım gibi projeler 
uzun dönemli jeostratejik ve ekonomi politik imkânlar sunarken; 
Latin Amerika ve Afrika gibi pazarlarla ilk defa ciddi ve kalıcı eko-
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nomik ilişkiler oluşturulması için gerekli altyapının kurulması yö-
nünde temeller atılmıştır. Ancak, çok yönlü dış politika açılımları ile 
başarılan yeni pazar açılımlarının özellikle küçük ve orta boy ticari 
işletmelere yeni operasyonel alanlar yaratılması metodu ile ilerledi-
ği, henüz Türkiye’nin küresel entegrasyonuna rengini verecek sek-
törel öncelikler ve hedeflenecek potansiyel yatırım (niche) alanları 
konusunda bir netliğin bulunmadığı gözlenmektedir. Bu bağlamda, 
dış politika aktörlerinden ziyade ekonomik karar alıcıların ve Türk 
ekonomisine yön veren büyük çaplı sanayici ve işadamı grupları ile 
KOBİ temsilcilerinin sistematik işbirliği ile stratejik önceliklerin ve 
coğrafi hedeflemelerin kararlaştırılması gerekmektedir. 

Türkiye’nin gerek sosyo-ekonomik alanda yaşadığı yapısal dönü-
şüm, gerekse dış politika formülasyonu ve uygulaması bağlamında 
ulaştığı dinamizm gözönüne alındığında, ulusal alanda kriz para-
metrelerini engelleyen bir “düzenleyici devlet”in büyük ölçüde yer-
leştiği, ancak küresel rekabet odaklı bir “rekabet devleti”nin henüz 
oluşum sürecinin ilk aşamalarında olduğu söylenebilir. Son yıllarda 
gerçekleştirdiği ciddi çıkışa rağmen Türkiye; kendisiyle sıkça karşı-
laştırılan BRICS ülkeleri ve hızlı kalkınma ivmeleri ile dikkat çeken 
Doğu Asya ülkeleri ile mukayese edildiğinde, ekonomik sektörler 
arasında stratejik tercihler yaparak bu tercihler üzerinden koordi-
neli sosyal, ekonomik ve dış politika yaklaşımları formüle etme nok-
tasında henüz yeterince güçlenmiş değildir. Organizasyonel açıdan, 
devlet mekanizmasının ekonomik ve mali unsurları ile siyasi ve dış 
politik unsurları arasında yetki ve işbirliği yönünden kalın çizgiler-
le çizilmiş bürokratik ayrımlar göze çarpmaktadır.24 Ekonomik un-
surlar arasında dahi ülkenin küresel rekabet gücünü arttıracak bir 
para politikası, maliye politikası, istihdam politikası, eğitim-sağlık 
politikası, hatta iç rekabet politikası üzerinde bir uzlaşma sağlanmış 
olmadığı görülmektedir.25 

Kimi sektörlerde yerel rekabet kaygılarından ve aşırı yatırımdan 
dolayı ciddi miktarlarda atıl kapasitelerin bulunduğu, kimi strate-
jik sektörlerde ise büyük çaplı yatırımların yapılmadığı dikkat çek-
mektedir. Uzun süreli IMF programlarının kalıcı etkileri sebebi ile 
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makroekonomik politikalarda öncelik enflasyonun kontrol altında 
tutulması ve istikrarın korunması hedeflerine verilmekte, özellikle 
kimi resmi dökümanlarda yer verilen “yeni teknolojilerde dünya li-
derliği” gibi hedeflerin gerçekçi olmaktan uzak kaldıkları görülmek-
tedir. Ulusal planda verilen teşviklerde dahi sektörel ya da bölgesel 
tercihler çok zayıf bir biçimde ifade edilmekte, hangi bölgede hangi 
sektör ya da sektörlerin güçlenmesinin tercih edildiğine dair bir stra-
tejik sanayi-teknoloji politikası öne çıkarılamamaktadır. 

Son dönemde takip edilen “post-Washington Mutabakatı” temel-
li ikinci nesil neo-liberal yaklaşımın en zayıf noktalarından biri, ben-
zer modelleri uygulayan pek çok ülkede yapısal dönüşümün yönetil-
mesi için uygulanan uluslararası rekabet eksenli bir sanayi-teknoloji 
politikasının halen hayata geçirilememiş olmasıdır. Ulusal planda 
kapsamlı bir politika çerçevesi çizilmediği için bunun dış politika 
girişimlerine yansıtılması da mümkün olmamakta; Türkiye’nin dış 
politika açılımlarının ekonomik yansımaları genelde serbest ticaret 
anlaşmaları ve vizelerin kaldırılması gibi karşılıklı ticaret ve yatırım-
ları kategorik olarak arttırmaya dayalı düzenlemeler üzerinden orta-
ya çıkmaktadır. Oysa belli ülkeler, ülke grupları ya da bölgeler için 
küresel rekabet avantajının sağlanabileceği belli sektörler üzerinden 
koordineli bir yaklaşım ortaya konulması elde edilecek potansiyel 
kazanımların daha kalıcı kılacak ve büyük miktarlarda gerçekleşme-
sini sağlayabilecektir.26

Sonuç Yerine: BRICS-Türkiye Tartışmalarında Retoriği Aşmak 

Küresel ekonomi politik sistemde son dönemde güç kazanan enteg-
rasyon eğilimleri ışığında yükselen ekonomilerin kamusal otoriteleri, 
stratejik sektörlerdeki uluslararası rekabet güçlerini ve üretim süreçle-
rinde yerel katma değer içeriğini yükseltmek üzere sınaî ve teknolojik 
modernizasyon politikalarıyla yapısal dönüşüm süreçlerini koordine 
etmek durumundadırlar.27 Dünya ekonomisine entegre olmayı hedef-
leyen ulusal ekonomiler, tüketim malları, ara mallar, sermaye ve işgü-
cü sağlamak amacıyla ilişki kurdukları diğer ulusal ekonomilere bir 
şekilde bağımlı hale gelmekte; ancak aynı zamanda ekonomik ortakla-
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rını mal ve hizmetlerini sunabilecekleri birer pazar olarak algılayarak 
karşılıklı-bağımlılık unsurları geliştirmeye çalışmaktadırlar. 

Bu makalede küresel kriz sürecinde sanayileşmiş ülkeler ile ara-
larındaki gelişmişlik farklarını azaltma fırsatı yakalayan BRICS ül-
kelerinin küresel sistemin geleceği ile ilgili tartışmalarda oynadıkları 
role ve bu bağlamda Türkiye’nin BRICS üyeliği ile ilgili önerilerin 
reel temellerine değinilmiştir. Bu tartışmalarda BRICS oluşumunun 
homojen ve kurumsallaşmış bir birliktelik olarak varsayılması eleş-
tirilmiş ve bu oluşumun dünya kamuoyunda ABD’nin çok boyutlu 
olarak dengelendiği algısı oluşturmayı hedefleyen bir siyasi proje 
sonucunda ortaya çıktığına dikkat çekilmiştir. BRICS oluşumunu 
meydana getiren ülkelerin siyasi yapıları, ekonomik sektör yapılan-
maları, rekabet üstünlükleri ve küresel düzen anlayışları arasındaki 
radikal farklılaşma unsurları eleştirel bir bakışla ele alınmışlardır. 
Ayrıca Türkiye ve BRICS üyeleri arasında tüm bu açılardan tespit 
edilebilecek paralel ve karşıt unsurlara kısaca değinilmiştir. 

Çin’in özellikle küresel krizden çıkış sürecinde uyguladığı yerel 
teknoloji üretimini arttırıcı ve iç piyasayı büyütücü başarılı makro-
ekonomik politikalar sayesinde büyüme ivmesini koruması, Çin ile 
diğer BRICS üyeleri arasındaki ayrışma (decoupling) dinamiklerini 
güçlendirmiştir. Orta vadede bu dinamiklerin devam etmesi halinde 
Çin ile Rusya, Güney Afrika, Hindistan ve Brezilya’nın ekonomik bü-
yüme performansları arasındaki makas giderek açılabilecek ve zaten 
sorunlu bir birliktelik olan BRICS grubunun ekonomik rasyonalitesi 
ciddi biçimde tartışmaya açılabilecektir. Aynı şekilde Çin’in özellikle 
ABD yönetimi ile küresel yönetişim reformları ve yeni-korumacılık 
küresel ticaret rejimi hakkında sık sık karşılıklı bilek güreşine girme-
si, BRICS ülkeleri arasında Çin’in aşırı güçlenmesinden kaynaklanan 
kaygıları ön plana çıkararak bir çözülme sürecini tetikleyebilecektir. 
Bu bakımdan kriz sonrası küresel düzen içinde BRICS ülkelerinin 
son derece pragmatik biçimde tanımlanan vizyon ve asgari çıkar bir-
liklerini orta vadede koruyabilecekleri şüphelidir. 

NATO üzerinden Batılı güçlerle derin bir askeri güvenlik ve jeo-
politik ortaklık gerçekleştiren, AB tam üyelik süreci ile Kopenhag ve 
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Maastrict kriterleri doğrultusunda siyasi ve ekonomik bir dönüşüm 
geçiren Türkiye’nin ABD ve Avrupalı aktörler ile gerginlik yaşadığı 
konjönktürlerde BRICS grubu ya da Şangay İşbirliği Örgütü üyeliği-
nin dile getirilmesi artık olağan bir hal almıştır. Bu makalede bu tür 
çıkışların ancak diplomatik pazarlık unsurları olarak değerlendiril-
mesine zemin hazırlayacak yeterli analizin sunulduğunu ümid ediyo-
ruz. Ekonomik açıdan bakıldığında başta Çin olmak üzere BRICS ül-
kelerinin temel karakteristiği ihracata dayalı makroekonomik yapıla-
rı ve yerli katkı payı yüksek üretim mimarileri ile istikrarlı olarak cari 
fazla oluşturmaları ve bu cari fazladan devşirdikleri ekonomik gücü 
siyasi ve diplomatik güce dönüştürerek bölgesel ve küresel platform-
larda belirleyici etkilerde bulunmak istemeleridir. Ayrıca özellikle 
ABD ve AB ile farklı türlerde ekonomik/finansal ilişkiler geliştirerek 
bu ilişkileri küresel yönetişim reformu pazarlıklarında (zaman zaman 
askeri-jeostratejik unsurlarla birleştirip) bir koz olarak kullanma-
larıdır. Sözü edilen ekonomik karakter ve dış politika yaklaşımının 
Türkiye’nin cari eğilimleriyle pek de örtüşmediği ifade edilmelidir.  

Son olarak küresel ekonomik sistemde çok-kutuplu, çok aktörlü 
bir yapının son yıllarda ortaya çıkmakta olması piyasa aktörlerinin 
güncel tercihlerinin bir sonucu olduğu kadar, bölgesel aktörlere daha 
fazla siyasi ve ekonomik manevra alanı açılarak küresel istikrar ma-
liyetlerinin paylaşılmasını öngören ABD stratejisinin de bir sonucu-
dur. BRICS ülkeleri ve bunlar dışındaki yükselen ekonomilerin çoğu, 
başta ABD, AB ve Japonya olmak üzere gelişmiş piyasalarla girift kar-
şılıklı bağımlılık ilişkileri içinde bulunmakta ve büyüme ivmelerini 
sürdürebilmek adına bu piyasalardan kaynaklanacak sermaye, yatı-
rım ve bilgi akışlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Dolayısıyla BRICS ve 
benzeri oluşumlar, yükselen ekonomilerin özlemlerini pragmatik bi-
çimde ifade etmelerini kolaylaştıran birer kamu diplomasisi girişimi 
olarak değerlendirilmeli; bunlara küresel düzeni yeniden yapılandıra-
cak ‘güç odakları’ benzeri abartılı anlamlar yüklenmemelidir. Bunun 
yerine, küresel sistemde potansiyel ve reel güç unsurlarını arttıran 
ulusal aktörlerin bireysel stratejilerinin ve dengeleme yaklaşımlarının 
bir sosyal bilimler formasyonu içinde izlenmesi daha doğru olacaktır.
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Giriş: İki Irak’ın Kısa Tarihi
2012 yılı bir bütün olarak bakıldığında Türkiye dış politikası açı-

sından Irak’ın de facto bir şekilde iki ayrı yapıya dönüştüğü bir yıl 
olmuştur. Aralık 2011 itibariyle Amerikan askerlerinin Irak’tan çe-
kilmesiyle birlikte merkezi Irak yönetimi ile arası açılmaya başlayan 
Türkiye, o güne kadar Bağdat üzerinden Bölgesel Kürt Yönetimi ile 
sürdürdüğü ilişkileri doğrudan yürütmeye başlamıştır. Dolayısıyla 
2012 yılı boyunca Türkiye-Irak ilişkileri söz konusu olduğunda Bağ-
dat ve Erbil merkezli iki farklı Irak’tan bahsetmek mümkündür. Bu 
nedenle elinizdeki çalışma Türkiye’nin Irak politikasını iki ana alt 
bölümde ele alacaktır. ‘Merkezi Irak Yönetimi ile İlişkiler’ kısmında 
Bağdat yönetimi ile ilişkiler temel inceleme konusu olurken, ‘Bölge-
sel Kürt Yönetimi ile İlişkiler’ kısmında Erbil’deki yönetim ve bölge-
deki diğer Kürt hareketlerle olan ilişkilere odaklanılacaktır. Türkiye 
dış politikası bağlamında Irak’ın bu şekilde iki farklı yapıya bölün-
müş durumu, Arap Baharı olarak adlandırılan sürecin Suriye’yi de 
içine almasıyla daha da keskinleşmiştir. Çalışmanın giriş kısmında 
Ankara’nın bu iki Irak politikasının nasıl ortaya çıktığına ilişkin 
kısa bir tarihsel bilgiden sonra bu politikanın 2012’deki uygulama-
ları özetlenecektir. Daha sonra gelecek olan iki bölüm altında ise bu 
politikalar kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek ve ardından sonuç 
kısmında bu politikanın genel bir analizi yapılacaktır. 
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2003’te Washington yönetimi Irak’a müdahale kararı aldığında 
Türkiye’nin en önemli çekincelerinin başında Irak’ın toprak bütün-
lüğünün bozulması geliyordu. Bu doğrultuda gerek savaştan önce 
gerekse savaş sırasında aktif bir politika izleyen Ankara, bu politi-
kasını Irak’a Komşu Ülkeler Toplantısı adı altından kurumsal bir 
düzleme de taşımıştır.1 Adı açıkça konulmasa da Irak’ın kuzeyinde 
bir Kürt devletinin kurulmasından çekinen Türkiye, savaş öncesi ve 
sırasındaki bütün enerjisini böyle bir oluşumun önüne geçmek için 
harcamıştır. Fakat 1 Mart 2003 tarihinde ABD’nin Irak’a müdahale-
si sırasında Türkiye topraklarını kullanmasına izin veren tezkerenin 
TBMM’de reddedilmesiyle birlikte Türkiye bir anlamda savaş sonra-
sı Irak’ın yeniden yapılandırılması sürecinin dışında kalmıştır. Öte 
yandan ABD güçlerine savaş sırasında en fazla desteği veren kuzey-
deki Kürtler savaş sorası Irak’ta etkin bir güç haline gelirken zaman-
la otonom konumlarını güçlendirmişlerdir. 8 Mart 2004’te çıkarılan 
Geçiş Dönemi Yasası ile birlikte Kürdistan Bölgesel Yönetimi kurul-
muş ve yaklaşık 75,000 kişilik bir peşmerge gücü de bu yeni kurulan 
yapının güvenlik aygıtına dönüştürülmüştür. 30 Ocak 2005’te yapı-
lan ve Arapların büyük bir kısmının boykot ettiği seçimlerde oyların 
yüzde 26’sını alan Kürtler merkezi Irak yönetiminde de etkin bir ko-
num kazanmışlardır. Kısacası 2007’nin sonunda dönemin Başbakanı 
Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı George W. Bush ile yaptığı görüşme 
sonrasında bölgeye tekrar dönen Türkiye, artık kurumsallaşmış bir 
Bölgesel Kürt Yönetimi ile karşı karşıya klmıştır.

2007 yılı Türkiye’nin Iraklı Kürtlere bakışında da bir kırılmayı 
temsil etmektedir. Yıl boyunca askeri bürokrasi ve AK Parti hükü-
meti arasında Kuzey Irak üzerine yaşanan tartışmalar ilk bakışta as-
kerin üstünlüğü ile sona ermiştir. Hükümetin hoşnutsuzluğuna rağ-
men 2007 sonu ve 2008 başında PKK’nın Kuzey Irak’taki kamplarına 
yönelik askeri bir operasyon düzenlenmiştir. Fakat ilerleyen süreçte 
yani 2008’den itibaren askerin siyasi alandan tasfiye edilmesiyle bir-
likte2 hükümet Bölgesel Kürt Yönetimi ile ilişkiler konusunda etkin 
bir rol üstlenmeye başlamıştır. Dış politikasını ekonomik entegras-
yon ve karşılıklı bağımlılık üzerine kuran AK Parti Hükümeti Ku-
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zey Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi’ni bu anlamda bir fırsat olarak 
görmüş ve bu yeni oluşumla ilişkilerin hızla düzeltilmesi yoluna gi-
dilmiştir. Bu bağlamda Türkiye’nin Irak’a yönelik ihracatı 2007 yı-
lında 2,8 milyar dolar iken bu rakam 2009 yılında 5,1 milyar dolara, 
2012 yılında da 10,8 milyar dolara yükselmiştir.3 2012 rakamlarına 
bakıldığında Irak’a yapılan ihracatın yaklaşık 8 milyar doları diğer 
bir ifadeyle yüzde 70’in üzerinde bir kısmı Bölgesel Kürt Yönetimi 
ile yapılmıştır.4

Bölgesel Kürt Yönetimi’ne ilişkin yaşanan bu yapısal değişiklik-
lere Irak genelinde 7 Mart 2010’da yapılan parlamento seçimlerinde 
Türkiye’nin aldığı tavır eklenmiştir. Buna göre etnik ve mezhepsel 
bölünme konusunda hassas davranan Ankara, siyasi bir risk alarak 
Şii kökenli bir isim olan İyad Allavi’nin başında olduğu el-Irakiye 
koalisyonunu desteklemiştir. Allavi’nin koalisyonu seçimleri ka-
zansa da kendisine çok yakın oy alan Nuri el-Maliki’nin 22 Aralık 
2010’da hükümeti kurması bir yıl sonrasında yaşanacak olan ger-
ginliğin zeminini oluşturmuştur. Daha önce Maliki’yi destekleyen 
Türkiye, Maliki’nin ülkede aşırı güçlenmesinin mezhepsel ve etnik 
parçalanmayı besleyeceğini düşünerek mezhepsel ve etnik temelli 
olmayan bir seçim bloğunu Allavi’nin etrafında toplamak için çaba 
göstermiş ve bu politik tercih daha sonra Maliki ile Ankara’nın arası-
nın açılmasında bir başlangıç noktası olarak değerlendirilmiştir.5 Bu 
gerginliğin siyasette bir karşılık bulması ise ABD’nin Aralık 2011’de 
Irak’tan askerlerini çekmesiyle mümkün olmuş ve gerginlik Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Tarık el-Haşimi’nin tutuklanması girişimin-
de gün yüzüne çıkmıştır. Bu olaydan sonra bir daha düzelmeyen ve 
Suriye’de yaşanan iç savaşla birlikte kendisine söylemsel bir zemin de 
bulan Bağdat-Ankara arasındaki gerginlik, “iki Irak” olgusunu orta-
ya çıkaran temel unsurlardan birisi olmuştur. 

2012 yılına girildiğinde, ilişkilerin gergin olduğu merkezi Irak 
yönetimi ve karşısında ilişkilerin tarihinin en olumlu dönemini ya-
şadığı Bölgesel Kürt Yönetimi gibi birbirinin aksi iki resim ortaya 
çıkmıştır. Bu resim tarafların hükümet düzeyindeki temsilcilerinin 
karşılıklı ziyaretlerine bakıldığında da net bir şekilde görülebilir. 
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Daha önceki yıllarda Bağdat ve Ankara arasında üst düzey ziyaret-
lerin yoğunluğu dikkat çekiciyken, 2012 yılı içinde iki başkent ara-
sında üst düzey tek bir ziyaret dahi gerçekleşmemiştir. Öte yandan 
Erbil ve Ankara arasında karşılık ziyaretlerin arttığı dikkat çekmek-
tedir. Örneğin 17 Ocak’ta Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Erbil ve 
Süleymaniye’yi ziyaret ederken, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Ta-
ner Yıldız 17 Mayıs’ta Erbil’i ziyaret etmiştir. 1 Ağustos’ta Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu Erbil ve Kerkük’ü ziyaret ederken, Eko-
nomi Bakanı Çağlayan Haziran ayında bir kez daha Erbil’e gitmiştir. 
Bu ziyaretlerin karşılığında Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut 
Barzani 18 Nisan’da Ankara’ya gelirken, kendisinden bir ay sonra da 
Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani Türkiye’yi zi-
yaret etmiştir. Daha da önemlisi Mesut Barzani’nin 30 Eylül’de AK 
Parti’nin Ankara’daki 4. Kongresi’ne katılması taraflar arasındaki ya-
kın ilişkinin sembolik göstergesi olmuştur.

Merkezi Irak Yönetimi ile İlişkiler

Türkiye 2012 yılı boyunca merkezi Irak yönetimi ile 3 farklı alan-
da gerginlik yaşamıştır: Birincisi, Nuri el-Maliki’nin yargılanmak 
üzere geri verilmesini istediği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el-
Haşimi’ye Türkiye’nin destek çıkması, hatta kendisine sığınma hakkı 
vermesi merkezi Irak yönetimini ciddi ölçüde rahatsız etmiştir. İkinci-
si, Şii temelli bir politika izleyen Maliki İran’la yakınlaşarak Tahran’ın 
paralelinde bir Suriye politikası geliştirmiş ve Suriye’deki Beşar Esad 
yönetimini desteklemiştir. Bu da Esad’ın iktidardan gitmesi temelin-
de bir politika izleyen Türkiye’de rahatsızlığa neden olmuştur. Üçün-
cü olarak Türkiye’nin Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile petrol ticareti 
yapması Irak petrollerinin ihracatı konusunda merkezi hükümetin so-
rumlu olduğunu savunan Bağdat yönetimini rahatsız etmiş ve Maliki 
bunu egemenlik haklarının ihlali olarak değerlendirmiştir. 

Tarık el-Haşimi Gerginliği

Aralık 2011 tarihinde ABD birliklerinin Irak’tan ayrılmasının ar-
dından Irak Yüksek Yargı Konseyi, Sünni kökenli Cumhurbaşkanı 
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Yardımcısı Tarık el-Haşimi’ye suikast işleyen ve kanunsuz işlere bu-
laşan korumalarını konumu sayesinde koruduğu suçlamasıyla önce 
yurtdışına çıkış yasağı getirmiş daha sonra da hakkında tutuklama 
emri çıkarmıştır. Bu sırada Bölgesel Kürt Yönetimi’ne bağlı Süley-
maniye kentinde bulunan Haşimi, Erbil’e geçerek Mesud Barzani’ye 
sığınmış ve yine bu gelişmeler sırasında Türkiye, Haşimi’ye olan 
desteğini açıkça dile getirmiştir. Ankara yönetimi Haşimi’ye yönelik 
kampanyayı mezhepçi bir tavır olarak eleştirerek Maliki’nin Ame-
rikan sonrası Irak’ta mezhepçi bir siyaset izlediğini ifade etmiştir. 
2012’nin Ocak ayında Haşimi üzerinden yaşanan sürtüşme Ankara-
Bağdat gerginliğine dönüşmüş ve Türkiye Başbakanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 15 Ocak’ta ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığı telefon 
görüşmesinde “Maliki ‘arkamda ABD var’ havası yayıyor. Bu konuda 
Irak yönetimini uyarmanız gerekir” ifadelerini kullanmıştır. Bu te-
lefon görüşmesinden kısa süre sonra Maliki ve Erdoğan arasındaki 
sürtüşme büyümüş ve Maliki Erdoğan’ı Irak’ın içişlerine karışmakla 
suçlayarak “Türkiye bölgeye felâket ve iç savaş getirecek bir rol oy-
nuyor. Kendi içinde farklı etnik kökenler ve mezhepler barındırdığı 
için, bundan Türkiye de zarar görür” ifadelerini kullanmıştır.6

1 Nisan tarihinde Erbil’den ayrılan Haşimi sırasıyla Katar ve 
Suudi Arabistan’a gittikten sonra 8 Nisan’da Türkiye’ye gelmiştir. 
Bu gelişme Haşimi’yi Bağdat-Ankara gerginliğinin merkezine taşı-
mış ve Türkiye merkezi Irak yönetimini mezhep siyaseti izlemekle 
suçlarken, Bağdat da Ankara’yı içişlerine karışmakla eleştirmiş-
tir. Gerginlik 20 Nisan’da Maliki’nin açıklamaları ile yeni bir boyut 
kazanmıştır. “Bu politikaları sürdürme konusunda ısrarcı olmak, 
Türkiye’yi bölgedeki herkes için düşman bir devlet haline getiriyor” 
ifadelerini kullanan Maliki’nin Türkiye için “düşman devlet” tabirini 
tercih etmesi gerek Türkiye’de gerekse bölgede ciddi bir karşılık bul-
muştur.7 Türkiye’ye yönelik bu tanımlamanın yapılmasının ardından 
8 Mayıs’ta Irak yönetimi Haşimi için kırmızı bültenle arama kara-
rı çıkarmış ve dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ karara 
ilişkin “Türkiye olarak başından beri desteğimizi verdiğimiz birini 
iade etmeyiz” açıklamasında bulunmuştur.8 2012’nin ortasına gelin-
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diğinde Haşimi Bağdat-Ankara ilişkilerinin temel referans noktala-
rına dönüşmüş ve Bağdat yönetimi için Türkiye’nin Irak’ın içişlerine 
karıştığının göstergesi olarak birçok vesilede gündeme getirilmiştir. 

Suriye Gerginliği

Suriye’de Arap Baharı ile birlikte gerginlikler başladığında, Türki-
ye muhaliflerin taleplerine destek verse de başlangıçta Beşşar Esad’ın 
ikna edilerek ülkede demokratik bir geçiş süreci yaşanmasını temel 
alan bir politika izlemiştir.9 Esad’ın yavaş ilerleyen reform politikası 
muhalifleri ikna etmeyince, Türkiye 2011’in ortasında politikasını 
değiştirmiş ve Erdoğan Suriye’de 1982’deki Hama benzeri yeni bir 
katliama izin vermeyeceklerini ilan ederek açık bir şekilde muha-
lifleri desteklemeye başlamıştır. Türkiye’nin bu tavrı ve Suriye’deki 
devrim girişiminin istenilen hızda gerçekleşmemesi bölgede yeni 
bir denge ortaya çıkarmıştır: Suriye’deki Şii kökenli Esad rejimini 
destekleyen İran, merkezi Irak yönetimini de yanına alarak, Türkiye 
ve muhalifleri destekleyen Katar gibi diğer Arap ülkeleri karşısında 
bir kamp oluşturmuştur. Bu doğrultuda Maliki yönetimindeki Irak 
2012’ye gelindiğinde açık bir şekilde Esad yönetimini desteklediği-
ni ve Türkiye’nin Suriye’deki olaylara karışmasının mezhep siyaseti 
olduğunu dillendirmeye başlamıştır. Bu siyasi tercihin bir uzantısı 
olarak Maliki yaptığı bir açıklamada Suriye’de “etnik ve mezhepsel 
farklılıkları kışkırtan her ülke bilmelidir ki, bu politikalar kendileri-
ne dönecektir” ifadelerini kullanmıştır.10

Türkiye ise gerek Haşimi gerekse Suriye bağlamındaki merkezi 
Irak yönetiminden gelen mezhepçi siyaset izlendiği yönündeki eleşti-
rilere mezhepçi siyasetin kendisini mahkûm ederek cevap vermiştir. 
Örneğin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 22 Nisan 2012’de yaptığı 
açıklamada, “Hiçbir zaman mezhep temelli, etnik temelli bir politika 
takip etmedik. Her zaman tüm Iraklı kardeşlerimizin huzur içerisin-
de bir arada yaşaması için çaba sarf ettik. Onu da aslında en iyi Irak 
Başbakanı Nuri El-Maliki bilir” ifadelerini kullanmıştır.11 Irak’tan ge-
len eleştiriler karşısında Türkiye’nin tavrı sadece söylem düzleminde 
kalmamış, Temmuz ayında Maliki’ye yönelik parlamentoda başlatıl-
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maya çalışılan güvensizlik oylaması girişimine Suudi Arabistan ve 
Ürdün gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye de destek vermiştir.12 Inter-
national Crisis Group’un yayımladığı konuya ilişkin bir rapora göre 
Türkiye’nin böyle bir girişime destek vermesinin ardında Maliki’nin 
Suriye krizinde İran’ın yanında yer alması yatmaktaydı.13 Kısacası Su-
riye konusu taraflar arasında Haşimi’nin pozisyonu üzerinden yaşa-
nan gerginliği tırmandıran bir unsur olmakla kalmamış, aynı zaman-
da merkezi Irak yönetiminin Türkiye’nin mezhep temelli bir politika 
izlediğine yönelik inancının bir başka referans noktası olmuştur.

Suriye konusundaki gerginliğin bir başka boyutu da Irak’ın Su-
riye’deki rejime destek bağlamında PKK’ya yakınlaştığı tartışmaları 
olmuştur. Türkiye basınını önemli ölçüde meşgul eden bu konuda-
ki en iddialı ve hedef gösteren ifadeler Yeni Şafak yazarı Abdulkadir 
Selvi’nin bir yazısında Maliki yönetiminin “PKK’ya helikopterlere ve 
insansız hava araçlarına karşı etkili olan güdümlü füzeler verdiği” iddi-
ası olmuştur.14 Ekim ayına gelindiğinde ise Irak Bakanlar Kurulu’nun, 
haftalık olağan toplantısından sonra yapılan yazılı açıklamada, “Irak’ta 
herhangi bir yabancı devlete ait askeri kuvvetlerin yer almasını ve bun-
dan sonra da yabancı güçlerin ülkeye girmesini yasaklayan” bir karar 
alındığı bildirilmiştir. Bu karar Kuzey Irak’ta konuşlanmış Türk Silahlı 
Kuvvetlerine ait askerleri ilgilendirdiğinden15 Türk basınında geniş yer 
bulmuş ve kararın TBMM’de alınmış sınır ötesi harekât kararlarını na-
sıl etkileyeceği geniş bir şekilde tartışılmıştır.16

Bölgesel Kürt Yönetimi Gerginliği

21 Mayıs 2012’de Türkiye Enerji Bakanı Taner Yıldız ile Bölgesel 
Kürt Yönetimi Doğal Kaynaklar Bakanı Aşti Havrami’nin Erbil’de 
yaptıkları ortak açıklamada Kürt petrolünü Türkiye’ye taşıyacak 
günde 1 milyon varil kapasiteli bir boru hattının Ağustos 2013’e 
kadar inşa edileceğini duyurmaları, merkezi Bağdat yönetimini 
rahatsız etmiştir. Nisan ayında petrolün ihraç edilmesi konusunda 
gerginlik yaşadığı Erbil’e petrol sektöründe çalışanların 1,5 milyar 
dolarlık alacaklarını ödemeyerek yaptırıma giden Bağdat, Erbil’in 
bu yaptırımı Ankara üzerinden aşmasını kendi otoritesine bir tehdit 
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olarak görmüştür. Bunun üzerine Maliki’nin danışmanı Ali Musavi 
herhangi bir antlaşmanın “Bağdat ve kuzeydeki Kürtler arasındaki 
hukuk ve yönetimsel ilişkileri düzenleyen anayasaya aykırı olama-
yacağını” açıklamıştır.17 2012’nin son günlerinde ise Bağdat’ın Erbil 
ve Ankara arasındaki enerji temelinde yaşanan yakınlaşmadan duy-
duğu hoşnutsuzluk bir krizle kendisini göstermiştir. Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 4 Aralık’ta Erbil’deki petrol ve gaz 
konferansına katılmak üzere planladığı ziyaret Irak merkezi hükü-
metinin uçuş iznini iptal etmesi nedeniyle gerçekleşmemiş ve Irak 
hava sahasından geri dönen bakanın uçağı Kayseri’ye zorunlu iniş 
yapmak durumunda kalmıştır.

Bağdat yönetiminin Ankara’nın Erbil ile enerji temelinde yakın-
laşmasına yönelik en sert tepkisi Kasım 2012’de gelmiş ve Bağdat 
25 milyar dolarlık dört projede ortaklığı bulunan Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Irak’ın güneyindeki petrol sahaların-
da petrol arama kontratını iptal etmiştir. Bu dönemde Enerji Bakanı 
lisans iptalinin Irak’taki petrol alanındaki yatırımları etkilemeyece-
ğini açıklamış olsa da TPAO ilgisini tedrici olarak Kuzey Irak’a kay-
dırmaya başlamıştır. 2011’den itibaren birçok büyük petrol şirketinin 
Basra körfezindeki yatırımlarını bırakarak kuzeye kaymasına paralel 
olarak TPAO da bu bölgede yatırım olanakları araştırmaya girişmiş-
tir. Bu yazı 2013’te yazıldığı sırada bu politikanın ilk sonuçları alın-
mış ve basına bu yeni yönelişin sonuçları konusunda çeşitli haberler 
düşmeye başlamıştır.18 Kısacası Bölgesel Kürt Yönetimi kontrolün-
deki enerji kaynakları ile ilgilenmeye başlayan Ankara, merkezi Irak 
yönetimini rahatsız etmiş ve bu rahatsızlık 2012 yılı boyunca diğer 
siyasi ve ekonomik ilişkilerde de karşılığını bulmuştur. 

2012 yılı içinde Kuzey Irak bağlamında Bağdat ve Ankara arasın-
da yaşanan bir başka kriz ise Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 
2 Ağustos’ta gerçekleştirdiği Kerkük ziyareti olmuştur. Mayıs ayında 
Maliki’nin Kerkük’te kabine toplantısı gerçekleştirerek tartışmalı statü-
deki bu bölgenin merkezi Irak hükümetinin kontrolünde olduğu mesa-
jını vermesi Erbil’i önemli ölçüde rahatsız etmiştir. Bu gelişme göz önü-
ne alındığında Davutoğlu’nun Barzani ile birlikte 1 Ağustos’ta Kerkük’ü 
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ziyaret etmesi, Ankara’nın Kerkük konusunda Erbil’e yakın olduğunu 
ortaya koymuştur. Ziyareti bu şekilde algılayan Bağdat, Davutoğlu’nun 
bölgede bulunduğu sırada Irak askerlerini Kerkük’ün 30 kilometre ka-
dar yakınına gönderince kriz daha da derinleşmiştir.19 Bu gelişmeler 
üzerine Ankara’ya bir nota veren Bağdat, konuya ilişkin acil açıklama 
beklediğini ifade etmiş ve Ankara da buna “Yapılan açıklamalar kabul 
edilemez. Türkiye her adımı açık seçik atar. Türkiye’nin gizli bir günde-
mi yoktur. Açıklama yaparken herkes dikkatli olmalı” ifadelerini içeren 
bir notayla karşılık vermiştir.20 Daha sonra aynı ay içinde Kerkük’e git-
mek isteyen Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’ye de Bağdat 
yönetimi vize vermeyerek bu tavrını sürdürmüştür.

Bölgesel Kürt Yönetimi ile İlişkiler
Enerji/petrol Yakınlaşması21

Londra merkezli bir petrol şirketi olan Gulf Keystone’un Ağustos 
2009’da Erbil’in 85 km kuzeyinde ve Türkiye sınırına yakın bir bölge 
olan Şekhan’da 10 milyar varilin üzerinde bir petrol rezervi keşfet-
mesi Bölgesel Kürt Yönetimi’ni enerji piyasasının en önemli aktör-
lerinden biri haline getirmiştir.22 2009’un ortasında ortaya çıkarılan 
bu petrol rezervinin Haziran 2012’ye gelindiğinde en iyimser tah-
minle 15 milyar en kötümser tahminle de 12,4 milyar varil olduğu 
tahmin edilmektedir. 2009 rakamlarıyla Irak’ta bulunan diğer petrol 
kaynaklarının örneğin Kerkük’ün yaklaşık 7-10 milyar varil, Basra 
Körfezi’nin 20 milyar varillik petrol rezervine sahip olduğu düşünü-
lürse Şekhan’daki keşfin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Yine Şek-
han’daki keşif tartışmalı bir bölge olan Kerkük’teki petrol rezervi ile 
birlikte düşünüldüğünde Bölgesel Kürt Yönetimi’ni önemli bir enerji 
gücü konumuna taşımıştır. Yaklaşık 5 milyon kişilik bir nüfusa sahip 
bir yapı olan Bölgesel Kürt Yönetimi yabancı petrol şirketlerinden 
2012 rakamlarıyla yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yatırım çekebil-
miştir. Yine Gulf Keystone’un yaptığı bu keşif ExxonMobil, Chevron, 
Gazprom Neft ve Total gibi başka büyük petrol şirketlerinin de böl-
geye olan ilgisini artırmış ve bu şirketler de 2011 ve 2012 yıllarında 
Erbil ile çeşitli antlaşmalar imzalamışladır.
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Enerji temelindeki bu çekiciliğine rağmen Erbil yönetimi 2012 
yılı içinde iki önemli sorunla karşı karşıya kalmıştır. İlk olarak mer-
kezi Irak yönetimi, enerji şirketleriyle petrol konusunda anlaşma 
yetkisinin kendisinde olduğunu iddia ederken, petrol ihracatının 
Bağdat’ın tekelinde olduğunu savunmaktadır. Bu da ikinci soruna 
neden olmakta ve çıkarılan petrolün mevcut boru hatları vasıtasıyla 
dışarıya taşınmasına Bağdat yönetimi müsaade etmemektedir. Nite-
kim Erbil ve Bağdat arasında enerji üzerinden yaşanan gerilim Nisan 
2012’de bir çıkmaza dönüşmüş ve Bağdat, Kürt bölgesinde çalışan 
petrol operatörlerinin ihracat gelirlerinden gelen 1,5 milyar dolarlık 
ödemesini askıya alırken, Erbil de boru hatlarından petrol ihracatını 
durdurmuştur. Ağustos ayının sonunda taraflar bir uzlaşmaya vara-
rak petrol sevkiyatını yeniden başlatsa da Bağdat bu türden gelişme-
lerin Erbil’i kendisinden daha da bağımsızlaştıracağının farkındadır. 
Merkezi Irak yönetimine boru hatları üzerinden bağımlı olmak da 
Erbil’in otonom hareket etme imkânlarını sınırlandırmaktadır. Tam 
da bu noktada devreye giren aktör ise Bölgesel Kürt Yönetimi için 
kuzeyden ekonomik ve siyasal anlamda dünyaya açılma imkânı sağ-
layan Türkiye olmuştur. 

2012 yılı itibariyle günde yaklaşık 200.000 varil petrol ihraç etme 
kapasitesine sahip olan Erbil, 2015 yılında bu ihraç kapasitesini gün-
de 1 milyon varile kadar çıkarmak istemektedir.23 2012 yılı itibariyle 
Erbil yönetimi petrolü iki yoldan dışarıya ihraç ederken bunlardan 
ilki Türkiye ve Irak arasında uzun süreden beri işleyen Kerkük-Yu-
murtalık boru hattı üzerinden aktarılırken, ikincisi Türkiye-Irak 
sınırında çalışan tankerler vasıtasıyla yapılmaktadır. İlk güzergâh 
daha işlevsel olmasına rağmen Erbil’i önemli ölçüde Bağdat’a ba-
ğımlı kıldığından, özellikle Nisan ayında yaşanan gerilimin ardından 
Bölgesel Kürt yönetimi yeni boru hatları inşa etme politikasını açık-
lamıştır. Mevcut boru hatlarının sadece Kerkük bölgesindeki petrol 
yataklarından çıkarılan petrolü taşıma temelinde inşa edildiği göz 
önüne alınırsa Erbil yönetimi Şekhan gibi yeni petrol kaynaklarını 
kullanıma sokabilmek için de boru hatlarına ihtiyaç duymaktadır. 
Bu nedenle 2012 yılında yapılan çalışmalarla Süleymaniye, Kerkük, 
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Erbil ve Dohuk güzergâhında güneyden kuzeye kadar uzanan yeni 
bir boru hattı inşa edilmiştir. Bu boru hattı ile Bağdat-Ceyhan arasın-
daki boru hattının Türkiye sınırındaki Fişhabur (Fishkhabur) nok-
tasına bağlanması planlanmaktadır. Dolayısıyla bu hat bir taraftan 
Bağdat’a olan bağımlılığı ortadan kaldıracak, diğer taraftan da günde 
1 milyon varilin üzerinde petrol ihracatına olanak sağlayacaktır.

Türkiye cephesinde ise Erbil ile enerji ilişkileri enerji kaynak-
larını çeşitlendirmek ve böylelikle Rusya ve İran’a olan bağımlılığı 
azaltmak, daha ucuz enerji girdisi sağlamak, hızlı büyüme ile bir-
likte artan enerji ihtiyacını karşılamak ve ülkeyi enerji transfer mer-
kezine dönüştürerek karşılıklı bağımlılık olanaklarını kullanmak 
gibi dört temel politika üzerine kurulmuştur. Bu konuda 2012 yılı 
içinde Türkiye’nin attığı en ciddi adım, Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın 
21 Mayıs tarihinde Erbil’e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Bölgesel 
Kürt Yönetimi ve Türkiye arasında günde 1 milyar varil kapasiteli bir 
boru hattının inşa edileceğinin açıklanması olmuştur. Temmuz ayı-
nın sonunda ise Türkiye ve Bölgesel Kürt Yönetimi arasında tanker-
ler aracılığıyla petrol ticareti başlatılmıştır24 ve Habur sınır kapısının 
böylesi bir transfer için yeterli olmadığı göz önünde bulundurula-
rak sınırda yeni kapıların açılacağı 2012 yılı içinde çeşitli vesilelerle 
tekrarlanmıştır. Enerji temelinde Ankara ve Erbil arasındaki bu ya-
kınlaşma ve üstelik Ankara’nın Bağdat yönetiminin Erbil üzerindeki 
yaptırımlarını geçersiz kılan politikası Maliki yönetimini ciddi öl-
çüde rahatsız etmiştir. Buradan hareketle Ankara-Bağdat arasındaki 
gerginliğin en önemli nedenlerinden birisinin enerji rekabeti oldu-
ğunu söylemek mümkündür. 

Hükümetler düzeyindeki bu ilişkilerin yanı sıra Türkiye kökenli 
enerji firmaları da Kuzey Irak’ta çeşitli enerji yatırımlarında bulun-
muşlardır. Örneğin Çukurova Holding’e ait olan ve daha sonradan 
2,1 milyar dolar karşılığında önemli bir kısmı bir İngiliz ortaklığı-
na satılan Genel Enerji şirketi, Kuzey Irak’taki petrol sahalarında en 
aktif şirketlerden biri olarak önce çıkmaktadır. Bölgesel Kürt Yöne-
timi sınırları içinde en fazla petrol üretiminde bulunan Tak Tak ve 
Tawke petrol sahalarında faaliyette bulunan Genel Enerji bölgede 
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en fazla petrol üretiminde bulunan şirket konumundadır.25 Genel 
Enerji ayrıca Ağustos 2012’de Heritage Oil’in Kuzey Irak’ta bulunan 
ve doğalgaz kaynaklarını barındıran Miran sahasındaki yüzde 26’lık 
hissesini 156 milyon dolara satın almış ve böylelikle Miran’daki his-
sesini yüzde 25’ten 51’e kadar çıkarmıştır.26 Şirket bu satın almayla 
yetinmemiş 2012 yılı boyunca yaklaşık 1 milyar dolarlık satın alma 
işlemleriyle Bölgesel Kürt Yönetimi’ndeki en güçlü enerji aktörlerin-
den biri konumuna gelmiştir. Kuzey Irak bölgesinin yaklaşık 3 tril-
yon metre küp civarında27 doğalgaz rezervine sahip olduğu ve bunun 
karşılığında da Türkiye’nin artan doğalgaz ihtiyacı ve doğalgaz kay-
naklarını çeşitlendirme politikası düşünüldüğünde, Genel Enerji’nin 
Türkiye’yi bu konuda temel pazar olarak seçmesi anlaşılabilir.

Ankara ve Erbil arasındaki ilişkiler bağlamında 2012 yılına iliş-
kin bir başka gelişme de Erbil’in elektrik enerjisi alanında Ankara’ya 
olan bağımlılığının ortadan kalkmasıdır. 2012 yılına kadar elektrik 
enerjisi ihtiyacını önemli ölçüde Türkiye’den ithal yoluyla karşılayan 
Bölgesel Kürt Yönetimi inşa edilen doğalgaz kaynaklı enerji sant-
ralleri sayesinde dışarıya olan bağımlılığını ortadan kaldırabilmiş-
tir. Üstelik kısa süre içinde Erbil’in Irak’ın diğer bölgelerine elektrik 
enerjisi ihraç edebilecek konuma da ulaşması öngörülmektedir.28

PKK Konusunda Yakınlaşma

Bölgesel Kürt Yönetimi’nin PKK meselesine bakışı 2007’deki 
Erdoğan-Bush görüşmesinden sonra önemli ölçüde değişmiş ve Ni-
san 2007’de “Türkiye Kerkük’e karışırsa biz de Diyarbakır’a karışırız” 
açıklamasını yapan Mesut Barzani, daha sonra PKK’yı eleştirmeye 
ve örgüte yönelik silah bırakma çağrısında bulunmaya başlamıştır. 
2008 ve sonrasında ordunun vesayetinden kurtulan AK Parti hü-
kümetinin Erbil’le yakınlaşma politikasına paralel olarak, Bölgesel 
Kürt Yönetimi liderleri de Ankara’nın PKK ile mücadelesine destek 
vermeye ve sorunun çözümünde aktif bir rol alabileceklerini dile ge-
tirmeye başlamışlardır.29 2012 yılı söz konusu olduğunda Erbil cep-
hesinden bu temelde ilk açıklama Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) 
Eş-Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 20 Şubat’ta gerçekleştirdiği Erbil 
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ziyareti sırasında gelmiştir. Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut 
Barzani, Demirtaş ile yaptığı görüşmede, yapılması planlanan fakat 3 
yıldır sürekli ertelenen Kürt Ulusal Konferansı’nın yapılabilmesi için 
“PKK’nın iyi niyet gösterip silahlı mücadeleyi durdurması ve soru-
nun çözümü için artık siyaset ve diyalogu tercih ettiğini göstermesi 
gerektiğini” söylemiştir. Barzani’ye göre PKK’nın eylemleri, söz ko-
nusu konferansta Kürtlerin “dünyaya ve komşu devletlere çalışmala-
rını siyaset ve diyalog üzerine kurduklarını anlatacak” olmalarının 
önünde bir engel oluşturmaktaydı.30

Mesut Barzani 20 Nisan’da gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti sıra-
sında PKK konusundaki tavrını daha da sertleştirmiş ve şu ifade-
leri kullanmıştır: “Bundan sonra PKK silah yöntemini sürdürürse 
sonucuna kendi katlanır. Ben PKK’nın Irak Kürdistanı’nda hüküm 
sürmesine müsaade etmem. Bundan sonraki süreçte savaş Kürt 
meselesine zarar verecektir. Bu konuyla ilgili PKK beni dinlerse iyi 
eder”.31 PKK’nın Kuzey Irak’ı bir konuşlanma alanı olarak kullandığı 
düşünüldüğünde Barzani’nin PKK’nın silah bırakması konusunda 
zorlayıcı gücü devreye soktuğu da söylenebilir. Üstelik Barzani 2012 
yılı itibariyle AK Parti hükümetinin çözüm konusunda bir adım at-
tığına kanaat getirmiş ve bu bağlamda aynı ziyaret sırasında PKK ve 
BDP’ye de çağrıda bulunarak “Türkiye devletinin bu yeni bakışına 
PKK ve BDP’nin daha fazla destek vermelerinin daha iyi olacağına 
inanıyorum” ifadelerini kullanmıştır.32 Barzani’nin ziyaret sırasında 
Başbakan Erdoğan ve AK Parti’nin Kürt açılımları konusunda yet-
kilendirdiği isim olan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile birlikte 
Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde üçlü bir görüşme 
gerçekleştirmesi, Erbil’in PKK meselesinin çözümü konusunda aktif 
bir politika izlemeye başladığının göstergesi olmuştur.

Mesut Barzani’nin ardından Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi 
Başbakanı Neçirvan Barzani de 18 Mayıs’ta Ankara’ya gelerek Türki-
ye’deki üst düzey siyasi isimlerle görüşmüş ve PKK konusu görüşme-
lerin önemli başlıklarından birisi olmuştur. 8 Haziran’da Türkiye’ye 
bir kez daha gelen Neçirvan Barzani yaptığı açıklamada “Tecrübeler 
ispatlamıştır ki, sorun silah ve askeri yöntemlerle çözülemez. Sadece 
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siyasi ve barışçıl yollar sorunu çözebilir” ifadelerini kullanmıştır.33 
Bölgesel Kürt Yönetimi’nden gelen PKK’ya yönelik bu tavır sadece 
Barzani ailesi ile sınırlı kalmamış, aynı zamanda Kuzey Irak’ın diğer 
güçlü Kürt hareketi olan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de sü-
rece etkin bir dil ile dâhil olmuştur. PKK eylemlerinin yoğunlaştığı 
Haziran ayında Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin lideri oldu-
ğu KYB’nin sözcüsü Azad Cündiyani yaptığı bir açıklamada “Tala-
bani, ateşkes ilan etmesi konusunda ikna etmek amacıyla PKK ile 
görüşüyor. Türk ordusuyla PKK arasında çıkan çatışmalardaki kan 
duruncaya kadar Talabani’nin girişimleri devam edecek. Bu çabanın 
neticeleri yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır. Talabani iki taraf ara-
sında bir köprü vazifesi görüyor. Kendisi, barışçıl çözümlerin iki ta-
rafı birbirine yakınlaştıracağına inanıyor” ifadelerini kullanmıştır.34

Kuzey Irak’tan gelen bu açıklamalara paralel bir şekilde Barzani 
ailesine yakınlığı ile bilinen BDP milletvekili Leyla Zana da Hazi-
ran ayı içinde Hürriyet gazetesine bir röportaj vermiş ve Başbakan 
Erdoğan’ı ve Kürt meselesini kast ederek “İnanıyorum bu işi Erdoğan 
çözer” ifadelerini kullanmış, ardından da Erdoğan’la basına kapalı 
bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşmenin yapıldığı ve etkisinin 
tartışıldığı bir dönemde Mesut Barzani, PKK’nın silah bırakmasına 
yönelik açıklamaları tekrar etmiş ve Kürtçe TRT 6 televizyonuna 
bağlanarak “Türkiye’de Kürt sorununun çözümü için barışçıl bir çö-
züm arama arayışını doğru buluyorum. Barışı tesis için attığı adım-
lar sebebiyle Sayın Başbakan’a teşekkürlerimizi iletiyoruz” açıklama-
sında bulunmuştur.35

Bütün bu açıklamalara karşın, 2012 yılının 2004’te PKK’nın 
eylemlere yeniden başlamasından sonraki en şiddetli yıl olma-
sı Türkiye’de Erbil’den gelen açıklamaların sorgulanmasına ne-
den olmuş ve muhalefet partileri olan CHP ve MHP Bölgesel Kürt 
Yönetimi’nin PKK meselesinin çözümünde bir rolü olamayacağını 
savunmuşlardır. MHP, Erbil ve PKK arasında bir fark olmadığını, 
Bölgesel Kürt Yönetimi liderleri ile görüşmenin Türkiye lehine bir 
sonuçtan çok PKK’nın işine yaradığını belirterek görüşmelerden bir 
sonuç çıkmayacağını ileri sürmüştür. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 
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da Barzani ve PKK arasındaki ilişkilere işaret ederek “bölgesel yöne-
timin PKK ile bir çatışma içerisine gireceğini düşünmek bir hayal-
dir” ifadelerini kullanmıştır.36 Suriye’deki iç savaş sırasında ülkenin 
kuzey bölgesinde PKK desteğindeki Kürt hareketlerin kontrolü ele 
geçirmesi, muhalefetin AK Parti ve Barzani arasındaki yakınlaşmaya 
yönelik eleştirilerini artırmıştır. Örneğin MHP lideri Devlet Bahçeli 
Suriye’deki Kürt hareketinin arkasında Barzani’nin desteği olduğunu 
açıkça dile getirmiş ve bu süreçte de PKK’nın aktif bir rol üstlendiği-
ni ileri sürmüştür.37

Değerlendirme

2012 yılı tıpkı 2007 yılı gibi Türkiye-Irak ilişkilerinde önemli bir 
kırılmayı temsil etmektedir. 2007 yılı nasıl Ankara’nın Erbil’i mu-
hatap alması bağlamında bir kırılma yılını temsil ediyorsa, 2012 yılı 
da Ankara’nın Erbil ve Bağdat ile farklılaşan ilişkileri üzerinden iki 
farklı Irak’ın oluşumunun normalleştirdiği yıl olmuştur. Diğer bir 
ifadeyle 2012 yılından itibaren Türkiye’nin Irak ile ilişkilerinde Bağ-
dat merkez olmaktan çıkmış Erbil’in yanı başındaki diğer muhataba 
dönüşmüştür. Bu süreçte üç temel dinamiğin rol oynadığı söylene-
bilir: İlk olarak enerji meselesi Irak’ı de facto olarak ikiye bölmüş ve 
Türkiye bu bölünmeyi dış politika pratikleriyle takip etmiş ve nor-
malleştirmiştir. İkinci olarak Arap Baharı’nın Suriye’ye yansımasıyla 
birlikte İran merkezinde oluşan ittifakın Bağdat yönetimini yanına 
çekmesi Ankara-Bağdat ilişkilerini olumsuz etkilemiştir. Son olarak 
da PKK meselesinin çözümünde Bölgesel Kürt Yönetimi’nin oynaya-
bileceği kritik rol Ankara’yı Erbil’e yakınlaştırmıştır.

Kronoloji

17 Ocak Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Erbil ve Süleymaniye’yi zi-
yaret etmiştir.

8 Nisan Sünni kökenli eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el-
Haşimi Türkiye’ye sığınmıştır.

18 Nisan Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani Ankara’ya zi-
yaret gerçekleştirmiştir.
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17 Mayıs Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Erbil’i ziyaret 
etmiştir. 

18 Mayıs Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Bar-
zani Ankara’yı ziyaret etmiştir.

1-2 Ağustos Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Erbil ve Kerkük’ü ziyaret 
etmiştir

8 Haziran Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan bir kez daha Erbil’e gitmiştir. 
30 Eylül Mesut Barzani AK Parti’nin Ankara’daki 4. Kongresi’ne  

katılmıştır.
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Giriş
2012 yılında, 2010 yılı sonlarında patlak veren ve 2011 yılında 

tüm bölgeye yayılan Arap isyanlarının etkileriön plana çıkmıştır. 
Arap isyanlarının etkisiyle değişen rejimler dolayısıyla alt üst olan 
bölgesel dengeler ve istikrarsızlık 2012 yılında da devam etmiştir. Bu 
olaylar ve gelişmeler 2012 yılında hem Türkiye’nin hem de Körfez 
ülkelerinin dış politikalarının en önemli gündem maddesi olmaya 
devam etmiştir. Kuzey Afrika ülkelerinin yeni rejimleri oturtma ça-
balarına sınırlı katkılar sağlamaya çalışan Körfez ülkeleri, diğer bölge 
devletleri gibi, daha çok, Arap isyanlarının en kanlı cephesi olan ve 
bölge sınırlarını aşarak aynı zamanda küresel bir soruna da dönüşen 
Suriye’ye odaklanmışlardır. Arap isyanlarının doğrudan ve büyük 
ölçüde etkilediği tek Körfez ülkesi olan Bahreyn’de kısmen istikrar 
sağlandıktan sonra biraz rahatlayan Körfez ülkelerinin yeni bölgesel 
dengelerden duydukları endişe 2012 yılında da devam etmesıne rağ-
menilk yıldaki yakın tehdit algısında bir azalma yaşanmıştır. 

Körfez ülkeleri hem yeni bölgesel gelişmelerden kaynaklanan bu 
güvenlik endişelerini giderme hem de Suriye’deki iç savaşın muha-
lifler lehine sonuçlanmasının sağlanması konusunda Türkiye ile iliş-
kilerini geliştirmeye önem atfetmişlerdir. Bununla beraber 2012 yılı 
aslında Türkiye ile Körfez ülkelerinin muhtemel bölgesel gelişmeler-
den farklı beklentiler içinde olmasının ilişkileri etkilemeye başladığı 
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bir yıl olmuştur. Çünkü tarafların değişim dalgasından beklentile-
rinin farklılığı 2012 yılında daha da belirgin bir hal almıştır. Ancak 
beklentiler konusundaki farklılık Türkiye ile Körfez ülkeleri arasın-
daki işbirliğinin devam etmesine engel olmamıştır.

Türkiye-Suudi Arabistan İlişkileri

Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerinin 2012 yılında da son yıl-
larda yakalanan ilerleme çizgisini devam ettirdiğini ve derinleşmeye 
başladığını söylemek mümkündür. Ekonomik ilişkiler alınan ihale-
ler, yeni antlaşmalar ve yeni ticaret alanlarıyla zenginleşirken siyasi 
ilişkiler de bilhassa Suriye krizine bölgesel çözüm bulma amacıyla 
hayli yoğunlaşmıştır. 

Körfez alt bölgesindeki değişim taleplerini kontrol altına alma-
ya çalışan Riyad, Suriye krizi konusunda halkın değişim taleplerini 
desteklemiş ve bu konuda farklı gerekçelerle de olsa Türkiye ile aynı 
çizgide hareket etmiştir. Muhalefet gruplarına ve mültecilere destek 
konusunda iki ülkenin politikaları örtüşmekte ve belirli zeminler-
de işbirliğine dönüşmektedir. Bu doğrultuda yıl boyunca gerek zi-
yaretler, gerek üst düzey telefon görüşmeleri ve gerekse uluslararası 
toplantılardaki görüşmelerle bu konuda fikir paylaşımında bulunul-
muştur. 13 Nisan’da Suudi Kralı Abdullah’ın daveti üzerine Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan Riyad’a bir ziyaret gerçekleştirmiş, ziyaret so-
nunda yapılan açıklamada liderlerin ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel 
ve uluslararası gelişmelerin üzerinde durduğu, Arap Birliği, Körfez 
İşbirliği Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde ilişkilerin 
ve siyasi diyaloğun daha da güçlendirilmesinde mutabık kaldıkları 
ifade edilmiştir. Suriye krizinin özel olarak ele alındığı görüşmede 
Başbakan Erdoğan’ın “Suriye’de demokratik dönüşüm halkın arzusu 
doğrultusunda bir an evvel suhuletle tamamlanmalı” görüşünde mu-
tabık olunduğu belirtilmiştir. Kral Abdullah’la görüşmesinin ardın-
dan Başbakan Erdoğan, Riyad Askeri Havaalanı’nda, Suudi Veliaht 
Prensi ve İçişleri Bakanı Naif Bin Abdülaziz el-Suud ile de görüştük-
ten sonra Türkiye’ye dönmüştür. Görüşmeden on gün önce Kral Ab-
dullah bin Abdülaziz el-Suud başkanlığında toplanan Bakanlar Ku-
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rulu, İstanbul’da düzenlenen Suriye Halkının Dostları Toplantısı’nın 
sonuçlarını ele alarak, Türkiye’nin Suriye halkına gerçek bir dostluk 
gösterdiğini ifade etmiş ve Türkiye’nin Suriye’deki krizin çözülmesi 
için gösterdiği çabayı takdirle karşıladığını belirtmiştir.1

2012 yılı Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki savunma işbir-
liğinin önemli oranda artması bakımından dikkat çekicidir. Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin her çeşit silah, mühimmat, roket ve patlayıcı 
madde ihtiyacını karşılamak üzere görevlendirilen Makine ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu (MKE), teknolojik altyapısını ve üretim kabili-
yetini daha da güçlendirmiş ve ihracat rakamları ciddi bir biçimde 
artmıştır. MKE’nin 2011 yılında en çok silah sattığı ülke 44,6 milyon 
lira ile Suudi Arabistan olmuştur.2 Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül’ün Ortadoğu Başdanışmanı Erşat Hürmüzlü’nün Suudi 
Arabistan ziyareti önem arz etmektedir. 15 Mayıs’ta gerçekleştirdiği 
ziyarette Hürmüzlü, yeni atanan Suudi Arabistan Savunma Bakanı 
Prens Selman bin Abdülaziz ve İçişleri Bakanı Suud bin Naif bin 
Abdülaziz’le görüşmüş, iki ülke arasındaki savunma sanayi ve askeri 
işbirliği alanında işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunmuş 
ve Cumhurbaşkanı Gül’ün yeni atanan savunma bakanını Türkiye’ye 
davet ettiğini iletmiştir. 

Suudi Savunma Bakanlığı’na yapılan davet üzerine Suudi Savun-
ma Bakan Yardımcısı Prens Halit bin Sultan 14 Haziran’da Cumhur-
başkanı Abdullah Gül’ü Çankaya Köşkü’nde ziyaret etmiştir ve Suudi 
Arabistan’ın Türkiye ile her alanda ilişkilerini ilerletmekte kararlı ol-
duğunu dile getirmiştir. Yılsonuna doğru (19 Kasım’da) Genelkur-
may Başkanı Necdet Özel de iade-i ziyarette bulunmak üzere Suudi 
Arabistan’a gitmiş ve Riyad’da Prens Halit bin Sultan bin Abdülaziz 
ile görüşmüştür. Görüşmede Suudi Arabistan Genelkurmay Başka-
nı General Hüseyin bin Abdullah el-Kabil ve bazı askeri üst düzey 
yetkililer de hazır bulunmuştur. Bu üst düzey ziyaretlerin iki ülke 
arasındaki kapsamlı işbirliğinin giderek artmasına işaret ettiğini 
söylemek mümkündür.

Yeni şekillenen Ortadoğu’da bölgenin iki güçlü devleti arasın-
da diğer alanlarda da işbirlikleri tesis edilmeye başlanmıştır. Türk 
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Kızılayı’nın organizasyon yapısını yakından incelemek ve strate-
jik ortaklık geliştirmek amacıyla 14 Mart’ta Türk Kızılayı ile Suudi 
Kızılayı arasında bir mutabakat zaptı imzalanmıştır. Suudi Kızılayı 
Başkanı Prens Faysal Bin Abdullah, Türk Kızılayı’nın doğal afetler-
de ihtiyaç duyulan malzemeler konusunda ne kadar iyi durumda 
olduğunu görme fırsatı bulduklarını söylemiştir. Türkiye’ye sığınan 
Suriyeli mülteciler konusuna da değinen Prens Faysal, bu konuda ge-
rek Türkiye’ye gerekse mültecilere katkı sunmak istediklerini ifade 
etmiştir. Türk Kızılay’ı Genel Başkanı Lütfi Akar ise, imzaların atıl-
masının ardından, “Yapacaklarımız bu mutabakat zaptının çok çok 
ötesinde. Bundan büyük bir sinerji çıkacağını ve herkesin hoşnut ka-
lacağını ümit etmekteyiz” ifadelerini kullanmıştır.3 İnsani alanda ya-
pılan işbirliğinin önemli göstergelerinden birisi de Başbakanlık Afet 
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Saudi Relief Commu-
nities & Campaigns isimli kuruluş arasında imzalanan protokoldür. 
Buna göre, “Türkiye-Suudi Arabistan El Ele Kampanyası” kapsamın-
da Kilis’e 10 bin kapasiteli, tüm sosyal donatıları ve altyapısıyla 2 bin 
konteynerlik kamp kurulması ve işletme masraflarının da yardım 
kuruluşu tarafından karşılanması kararlaştırılmıştır. Yardım kurulu-
şunun çadır kentlerde ve konteyner kentlerde kullanılmak üzere 10 
ambulans ve 4 cenaze aracı alması ve AFAD’ın belirleyeceği alanda 
bir prefabrik hastane yaptırması da protokol dahilindedir.4

2012 yılında iki ülke arasında uzun vadeli kalıcı ilişkilerin tesi-
sinde belki en önemli ayaklardan bir tanesi olan eğitim alanında da 
yeni adımlar atılmıştır. Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Prens Faysal 
Bin Abdullah 13 Temmuz 2012 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Ömer 
Dinçer ile görüşmüş; görüşmede Türkiye tarafından hazırlanan 
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Ara-
sında Eğitim Alanında İşbirliğini Güçlendirme Hususunda Mutaba-
kat Zaptı” taslak metni Suudi Bakana tevdi edilmiştir.5 İki ülkenin 
eğitim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi teatisi ile ortak 
projeler geliştirme konularında çalışmalar yapılmıştır.

Siyasi ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinde yeni hamleler ya-
pılırken, Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerindeki en önemli ayak-
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ların başında gelen ekonomi alanında da önemli ilerlemeler kayde-
dilmiştir. Türkiye’nin uzun yıllardır ihmal ettiği Körfez pazarına açıl-
ması, 2008 krizinin etkisiyle Avrupa pazarında yaşadığı ekonomik 
sıkıntıları rahatlıkla aşmasına vesile olmuştur. Bu husus iki ülke için 
de dış ilişkilerin çeşitlendirilmesine ve çok boyutlu bir dış politika-
nın geliştirilmesine örneklik oluşturmuştur. 

2012’nin hemen başında, 11 Ocak’ta Türkiye İşadamları ve Sana-
yicileri Konfederasyonu ile Cidde Ticaret Odası tarafından düzenle-
nen Suudi Arabistan-Türkiye Ticaret ve Yatırım Köprüsü toplantısı 
yapılmıştır. Toplantıya katılan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, iki 
ülkenin de bölgesel aktörler olarak ilişkileri daha fazla geliştirmesi 
gerektiğini ifade etmiştir. Türkiye’nin son dokuz yılda elde ettiği eko-
nomik başarıları anlatan Babacan, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin 
turizm ve tarıma çok önem vereceğini vurgulayarak, dünyada tarım-
da yedinci büyük ülke konumunda olan Türkiye’nin beşinciliğe doğ-
ru yaklaştığını ve turizmde gelir sıralamasında dünyada 10. sırada 
olduğunu belirtmiştir. Babacan’ın ardından konuşan Cidde Ticaret 
Odası Başkanı Şeyh Salih Kemal de yaptığı konuşmada Türkiye’nin 
Müslüman bir ülke olarak ekonomik ve siyasi anlamda dünya çapın-
da söz sahibi olmasından çok memnun olduklarını dile getirmiştir.6 
Elbette bu karşılıklı konuşmalar, istikrar beklentisi içerisinde olan 
sermaye sahiplerinin Türkiye’ye yatırım yapma konusunda güvenle-
rini artırmıştır. Buna ek olarak 25 Şubat’ta Riyad’da gerçekleştirilen 
G-20 ülkeleri Parlamento Başkanları 3. İstişare Toplantısı’na katıl-
mak üzere Suudi Arabistan’a giden Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in 
Suudi Arabistan’daki Türk işadamlarıyla görüşmesinde, “Görüşünüz, 
siyasi düşünceniz ne olursa olsun, ilişkilerinizi dostça ve kardeşçe 
sürdürürseniz, bizim de işimiz o kadar kolay olur” ifadesi önem ta-
şımaktadır. Çiçek, bu açıklamayla aslında ekonomik ilişkilerin siyasi 
ilişkilerden bağımsız geliştirilebileceğini salık vermiştir.

Ekonomik ilişkilerin geliştiğinin en önemli kanıtlarından biri kü-
mes hayvanları ihracat miktarı ile Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye ge-
len turist sayısıdır. Kümes hayvanı ithalatı 500 bin tonu bulan Suudi 
Arabistan, kuş gribi nedeniyle 6 yıl boyunca Türkiye’ye ithalat yasağı 



144

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2012

getirmiş ve bu yasak Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın çabalarıy-
la ancak 2012 yılında kaldırılmıştır.7 Ağustos ayı itibarıyla, 2012’de 
Türkiye’ye gelen toplam turist sayısında azalma olurken, Körfez ül-
kelerinden gelen ziyaretçilerin sayısından artış olmuştur. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Körfez ülkelerinde yaşa-
yanların son yıllarda Türkiye’ye ilgisinin artmasının turizme olumlu 
yansımaları olduğu belirtilmiştir. Türkiye’ye gelen turist sayısında 
Suudi Arabistan’dan %35, Kuveyt’ten %29, Irak’tan %31, Katar’dan 
%44 artış olmuştur.

2012 yılında meydana gelen bir diğer önemli gelişme ise yaban-
cılara mülk satışına ilişkin düzenlemenin 3 Mayıs’ta yasalaşması 
olmuştur. Bu yasanın ardından Arapların Türkiye’ye ilgisi artmış 
ve Türkiye’den 38 bin 27 metrekarelik 137 taşınmaz satın alınmış-
tır. Toprak alımının mümkün olması yatırımcıların Türkiye’ye dair 
güven ve istikrar taleplerini karşılamada olumlu bir adım olmuştur. 
Örneğin, Suudi Arabistanlı işadamı Muhammed Şaman el-Muğire 
toplam 2 milyar değerindeki 2 yatırım için Bursa Valiliği’ne arazi 
tahsisi başvurusunda bulunmuştur. İlk olarak 1,500-2,000 Türk çalı-
şanına iş olanağı sağlayacak olan otomotiv parçaları üretecek şirket 
için 100 bin metrekarelik bir sanayi arsası tahsis edilmesi talep edil-
miştir. El-Muğire’nin ikinci talebi de büyük bir cazibe merkezi oluş-
turmak ve Bursa’nın termal imkânlarını Suudi Arabistan ve Körfez 
ülkelerinden gelecek turistler için sunmak için 1 milyon metrekare-
lik bir alanın tahsis edilmesi olmuştur. Suudi Arabistan Kralı Abdul-
lah Bin Abdülaziz’in de Yalova’da daha önceden canlı ağaç müzesi 
olarak kullanılırken deprem sonrası işlevini yitirip turizm merkezi 
haline dönüştürülmek istenen eski arberetum ihalesinde 2 parçayı 
satın alan Merosa adlı şirket aracılığıyla, 250 milyon liralık yatırım 
yapacağı açıklanmıştır.8

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Haziran ayında İran’dan ham petrol 
alımını azaltan Tüpraş’ın tedarikçi sayısını artırma çabaları doğrul-
tusunda Libya ile bir milyon tonluk anlaşma yaptığını, Suudi Ara-
bistan ile uzun vadeli petrol alımı için de sözleşme görüşmelerinin 
başladığını açıklamıştır.9 Türkiye’nin Suriye konusunda karşı cep-
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helerde yer aldığı İran ve Rusya’nın dışında başka ülkelerden petrol 
ve doğalgaz temini çerçevesinde Suudi Arabistan başta olmak üzere 
Körfez ülkelerine yönelmesi beklenen gelişmeler arasındadır. 

Türkiye-Katar İlişkileri

2012 yılında Türkiye’nin en yakın işbirliği içinde olduğu Körfez ül-
kesi Katar olmuştur. Yakın işbirliğinin en önemli göstergesi de bu iki 
ülkenin bölgesel konularda üst düzey ziyaret ve görüşmeleri sıklaştır-
maları olmuştur. Taraflar bölge adına önemli gelişmelerin olduğu her 
durumda üst düzey görüşmeler yaparak istişare halinde kalmışlardır. 

Yılın ilk önemli ziyareti Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh 
Hamad Bin Casim el-Sani’nin 7 Mart’ta Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye yaptığı ziyarettir. Erdoğan ile el-
Sani arasında Başbakanlık Resmi Konut’ta basına kapalı gerçekleştiri-
len10 görüşmeden kısa bir süre sonra 1 Nisan’da Başbakan Erdoğan, bu 
kez Suriye Halkının Dostları Grubu 2. Konferansı için Türkiye’ye ge-
len Şeyh Hamad Bin Casim el-Sani ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde 
ikili bir görüşme daha gerçekleştirmiştir.11 Bu görüşmenin içeriği ile 
ilgili de basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapılmamıştır. 

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (United 
Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) 4 yılda 
bir gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Konferanslarının On Üçüncü-
sü, “Kalkınma Merkezli Küreselleşme: Kapsayıcı ve Sürdürülebilir 
Büyüme ve Kalkınmaya Doğru” temasıyla Katar’ın ev sahipliğinde 
Doha’da düzenlenmiştir. Başbakan Tayyip Erdoğan, UNCTAD Genel 
Sekreteri Supachai Panitchpakdi’nin davetine icabetle, UNCTAD’ın 
13. Konferansı’nın 21 Nisan 2012 tarihinde düzenlenen açılış oturu-
muna iştirak ederek katılımcılara hitap etmiştir. Bu ziyarette Başba-
kan Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra Baş-
bakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da eşlik etmişlerdir. 
Başbakan Erdoğan, bu ziyareti sırasında Katarlı yetkililerle de resmi 
temaslarda bulunmuştur. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh 
Hamad Bin Casim el-Sani’yle görüşen Başbakan Erdoğan, daha son-
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ra Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife el-Sani’nin, onuruna verdiği 
akşam yemeğine katılmıştır.12 

Başbakan Erdoğan, 18 Kasım’da da Kahire’deki temasları kapsa-
mında kaldığı otelde Katar Emiri el-Sani ile görüşmüş ve görüşme-
de Gazze’deki gerilimin ele alınmıştır.13 Bu görüşme öncesinde 15 
Temmuz’da Gazze’deki Filistin Hükümeti’nin Çalışma Bakanı Yusuf 
el-Mensi’nin “Türkiye ve Katar, Gazze’nin yeniden imarına katkı sağ-
layacak”14 açıklaması, iki aktörün yeniden şekillenen bölge için ortak 
çaba harcadığının somut bir göstergesi sayılabilir. Nitekim el-Mensi 
altyapı, eğitim ve sağlık alanında Türkiye’den destek sözü aldıkları-
nı vurgulamış ve Katar’ın da Gazze’ye Ramazan Bayramı’ndan sonra 
224 milyon dolar yardım ileteceğini ifade etmiştir. Aynı konu ile il-
gili olarak Uluslararası Kudüs’ü Savunma Konferansı’nda Türkiye’yi 
temsil etmek üzere 26 Şubat’ta Doha’ya giden Başbakan Yardımcısı 
Beşir Atalay’ın, ziyareti sırasında gerçekleştirdiği ikili temaslar da 
önem arz etmektedir. Arap dünyasının etkili din adamlarından Şeyh 
Yusuf el-Karadavi ile de bir süre sohbet eden Atalay, Katar Emiri 
Hamad bin Halife ile Kudüs meselesi ve Türkiye’nin bu konudaki 
hassasiyetine ilişkin görüş alışverişinde bulunmuştur.15 Bölgedeki en 
önemli çatışmaların başında gelen Filistin meselesi ile ilgili olarak 
iki ülkenin son dönemde artan işbirliğinin, yeniden şekillenen böl-
gedeki yeni siyasi ittifaklara da işaret ettiğini söylemek mümkündür. 

Katar ile gerçekleştirilen üst düzey görüşmeler sadece Başbakan 
Erdoğan’ın görüşmeleriyle sınırlı kalmamıştır. Dışişleri Bakanı Ah-
met Davutoğlu da gerek ziyaretler gerekse telefon görüşmeleriyle yıl 
boyunca Katar’la görüş alışverişinde bulunmuştur. Davutoğlu, 13 
Şubat’ta Washington’a yaptığı ziyaret sırasında Suriye konusundaki 
telefon diplomasisini Arap Birliği Dönem Başkanlığını yürüten Ka-
tar Başbakanı Şeyh Hamad Bin Casim el-Sani ile başlatmıştır. Şeyh 
Hamad ile telefonda görüşen Davutoğlu, bir gün önceki Arap Birliği 
toplantısı ve toplantıda alınan kararlar ile atılacak adımlar hakkında 
görüş alışverişinde bulunmuştur.16

Dışişleri Bakanı Davutoğlu Suriye muhalefeti için yeni bir yöne-
tim oluşturulmasının planlandığı, Katar Dışişleri Bakanı Hamad bin 
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Casim, Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kamil Amr, Arap Birliği 
Genel Sekreteri Nebil el-Arabi ve BM  ve Arap Birliği Suriye Özel 
Temsilcisi Ahdar el-İbrahimi’nin de bulunduğu 400  kişinin  katıl-
dığı toplantı için 8 Kasım’da Doha’ya gitmiştir.17 Bakan Davutoğlu, 
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile ikili görüşme yapmıştır. Bu 
görüşmeden dört gün sonra 12 Kasım’da tekrar Doha’ya giden Da-
vutoğlu, toplantının Suriye muhalefetinin yeniden yapılandırılması 
ve  demokratik sürece hazırlanması konusunda son derece önemli 
olduğunu ifade etmiştir.

İki ülke dışişleri bakanlıkları arasındaki işbirliğini kurumsal bir 
düzeye de taşımak amacıyla Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile 
Katar’ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halit Bin Muham-
med el-Atiye tarafından 31 Mayıs’ta Türkiye Dışişleri Bakanlığı Dip-
lomasi Akademisi ile Katar Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü 
arasında işbirliğine ilişkin bir mutabakat muhtırası imzalanmıştır. 
BM Medeniyetler İttifakı İştirakçiler Forumu’nun gerçekleştiği imza 
töreninde Bakan Davutoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilere işaret ede-
rek, “Türkiye ile Katar arasında son dönemde siyasi ilişkilerimiz en 
üst düzeye çıktı. Birçok alanda yakın işbirliği yapıyoruz”’ şeklinde 
açıklama yapmış ve imzalanan mutabakatla bundan sonra genç 
diplomatların karşılıklı olarak eğitim alacaklarını dile getirmiştir18 
İlişkilerin her alanda geliştirilmesi bağlamında Katar Genelkur-
may Başkanı Tümgeneral Hamad Bin Ali el-Atiye’nin 2 Temmuz’da 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’i ziyareti ve iki ülke 
silahlı kuvvetleri arasında Askerî Eğitim ve İşbirliği Anlaşması’nın 
imzalanması da önem arz etmektedir.19

Siyasi ilişkilere paralel olarak iki ülke arasındaki ekonomik ilişki-
ler de gelişmiş, Katar Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Abdul-
lah bin Hamad el-Atiye Türk müteahhitlerine ve turizm işletmelerine 
yatırım çağrısında bulunmuştur. Güney Kore’nin Yeosu şehrinde dü-
zenlenen Expo 2012 Yeosu Uluslararası Sergisi’nin açılışına katılan 
el-Atiye, Türkiye’nin fuardaki standına özel ilgi göstermiştir. Abdul-
lah bin Hamad el-Atiye, Katar’da yapılacak 2022 Dünya Kupası orga-
nizasyonu nedeniyle toplam 9 bin odayı kapsayan yeni otel yatırımı 
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planlandığını belirtirken, bu sürecin özellikle Türk müteahhitleri ve 
otel işletmecileri için kazanç dolu yeni fırsatlar yaratacağını söylemiş 
ve Türk yatırımcılarını ve müteşebbislerini ülkesine davet etmiştir.20

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İlişkileri

Türkiye’nin, bölgenin en önemli ekonomik aktörlerinden biri 
olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkileri 2012’de de daha 
çok ekonomik boyutta devam etmiş, ancak siyasal alandaki ilişkile-
rin geliştirilmesi çabaları da sürdürülmüştür. Yılın ilk önemli ziyareti 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 29 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında 
yüz işadamıyla birlikte BAE’ni ziyaret etmesi olmuştur. Cumhurbaş-
kanı Gül’ün üç gün süren ziyareti, 15 yıl aradan sonra Türkiye’den 
BAE’ne gerçekleşen en üst düzey ilk resmî ziyaret özelliğini taşımıştır. 
Cumhurbaşkanı Gül, 29 Ocak’ta, BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi 
Emiri Şeyh Halife bin Zayed el-Nahyan ile görüşmüş ve Dubai’de 
düzenlenen iş forumuna katılmıştır. BAE Devlet Başkan Yardımcısı, 
Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid el-Maktum ve 
Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el-Nahyan’la 
da görüşmeler yapan Gül, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve ulusla-
rarası konularda da görüş alışverişinde bulunmuştur. Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’in de eşlik ettiği ziyaretle ekonomi, ticaret, karşılık-
lı yatırımlar ve savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli alanlarda 
ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi hedeflenmiştir. Gül’e eşlik 
eden Türk işadamları bu kapsamda bankacılık-finans, gaz-petrol, 
gayrimenkul, müteahhitlik, gıda, demir-çelik, değerli madenler, ha-
zır giyim, elektrik-elektronik ve turizm sektörlerinde yeni bağlantı-
lar kurmaya çalışmıştır.21

Ziyareti sırasında BAE’nde yaşayan Türklerle de bir araya gelen 
Cumhurbaşkanı Gül, Türklerin bulundukları görevler ve aldıkları 
sorumluluklar itibariyle ülkenin gelişmesine, kalkınmasına katkıda 
bulunduklarını belirterek “Bunu bana her vesileyle söylediler. Bun-
dan gerçekten büyük bir gurur duyuyorum” demiştir. İki ülkenin 
karşılıklı ilişkilerinin sağlamlığına işaret eden Gül, BAE yetkilileri 
aracılığıyla “bu sağlam ilişkilerin daha da güçlü bir şekilde geleceğe 
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taşınacağından emin” olduğunu ifade etmiştir. Gül, ayrıca ülke yet-
kilileriyle yaptığı görüşmelerde Türk dizilerinin öne çıkmasının ken-
disi için sürpriz olduğunu ve Türkiye’nin başka bir etkinlik alanını da 
görmüş olduğunu belirtmiştir.22 İki ülke arasındaki ilişkilerin ulaştı-
ğı yüksek seviyeyi teyit etmesi bakımından da önem taşıyan bu zi-
yaret sırasında23 BAE’ne gerçekleştirdiği resmî ziyaretin çok başarılı 
geçtiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, ayrıca, Türkiye’nin Körfez 
İşbirliği Konseyi ülkelerine stratejik bir bakış açısıyla baktığını bir 
kez daha ifade etmiştir. Veliaht Prens Şeyh Muhammed ise, Cum-
hurbaşkanı Gül’ün ziyaretinin iki halk arasındaki dostluk ve kardeş-
lik ilişkilerine gerçekten büyük katkıda bulunduğunu söylemiştir.24 

Bu ziyaretten bir ay sonra Abu Dabi Veliaht Prensi ve BAE Si-
lahlı Kuvvetler Başkomutan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Zayed 
el-Nahyan, Başbakan Erdoğan’ın davetine icabetle 27-28 Şubat 2012 
tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Şeyh Mu-
hammed, Türkiye’ye yaptığı ziyaretin, BAE makamlarının işbirliği 
konularının takip edilmesi ve ilişkilerin hızla geliştirilmesi niyetinin 
somut bir göstergesi olduğunu ve ekonomik ve ticari işbirliğinin ge-
liştirilmesi için gayret sarf edeceklerini kaydetmiştir.25 BAE’ye sene 
içerisinde gerçekleştirilen diğer önemli ziyaret de Dışişleri bakanı 
Ahmet Davutoğlu’nun 3. Terörizmle Mücadele Küresel Forumu’na 
katılmak üzere 14 Aralık’ta Abu Dabi’ye ziyareti olmuştur. Terörün 
her türüyle mücadele edilmesine yönelik bir platform niteliğindeki, 
eş başkanlığını Türkiye ile ABD’nin yürüttüğü forum 29 ülke ile Av-
rupa Birliği üyesi ülkelerden oluşmaktadır.26

Diplomatik görüşmelerin sahadaki yansımalarının en çok görül-
düğü alan ise yine ekonomi olmuştur. Ekonomi Bakanı Zafer Çağ-
layan, 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde, BAE’nin Dubai Emirliği’nde 
yapılan II. Yıllık Yatırım Toplantısı’na katılmıştır. Çok sayıda ülke-
nin devlet başkanı, başbakan ve bakan düzeyinde temsil edildiği 
toplantıda, küresel yatırım imkânları ile ülkeler arası yatırım iliş-
kilerinin geliştirilmesi ve kolaylaştırılmasına yönelik hayata geçiri-
lebilecek tedbirler ele alınmıştır.27 Ana teması, “Küresel Büyüme-
nin Sağlanması ve Dönemsel Ekonomik Krizlerin ve Daralmaların 
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Önlenmesi Açısından Ekonomik Entegrasyonun ve İşbirliğinin 
Anahtar Rolü” olan toplantıda Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan 1 
Mayıs’ta toplantının açılış oturumuna katılmıştır. Programın sonra-
ki bölümünde Bakanlararası Yuvarlak Masa Toplantısı’na katılarak 
katılımcı ülkelerin bakanlarına bir konuşma yapan Zafer Çağlayan, 
Dubai’deki temasları sırasında ayrıca Dubai Emiri ve BAE Başba-
kanı Şeyh Muhammed bin Raşit el-Maktum, BAE Dış Ticaret Ba-
kanı Bayan Şeyha Lubna Bint Halit el-Kasımi ve BAE Devlet Baka-
nı Rim el-Haşimi ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir. Ekonomi 
Bakanı Çağlayan, gelecek 10 yılda gelişmekte olan ülkelerin dünya 
ekonomisinden alacağı payın %60 olacağını belirterek Türkiye’nin 
bu çerçevede ekonomik ve siyasi işbirliklerine çok önem verdiğini 
kaydetmiştir. AB ülkelerindeki krize ve Ortadoğu-Kuzey Afrika’da-
ki Arap Baharına rağmen Türkiye’nin 2011 yılında ihracatta rekor 
kırdığını ve uluslararası doğrudan yatırım miktarını 15,9 milyar do-
lara çıkarttığını hatırlatan Çağlayan, Türkiye’ye 80 yılda 14,5 milyar 
dolar uluslararası doğrudan yatırım gelirken bu miktarın son 9 yıl-
da 110 milyar dolara yükseldiğinin altını çizmiştir. Bunun yanı sıra 
Türkiye’nin milli gelir ve ihracatının son 9 yılda 4 kata yakın artma-
sının ülkenin güven ve istikrarın önemli bir sonucu olduğunu da 
belirten Bakan Çağlayan, dünya ekonomisindeki değişimle gelişmiş 
ülkelere karşı gelişmekte olan ülkelerin daha çok pay alma çabasına 
girdiğine dikkati çekerek, “Gelecek 10 yılda gelişmekte olan ülkele-
rin dünya ekonomisinden aldığı pay yüzde 60 olacak. Bu çerçevede 
Türkiye olarak ekonomik, siyasi işbirliklerine çok önem veriyoruz” 
değerlendirmesinde bulunmuştur.28

Bakan Çağlayan, Dubai’deki temaslarının ardından, BAE’nin ku-
zey emirliklerinden biri olan Ras el-Hayme (RAK) Emirliği’ne gide-
rek RAK Emiri Suud bin Sakr el-Kasımi ile de bir görüşme gerçek-
leştirmiştir. Ekonomi Bakanı Çağlayan’ın RAK Emirliği’ni ziyareti, 
Ekonomiden ve Ticaretten Sorumlu Bakan düzeyinde Türkiye’den 
BAE’nin Abu Dabi ve Dubai dışındaki emirliklerine yapılan ilk ziya-
ret niteliği taşıması ikili ilişkilerin kapsamının genişlediğinin önemli 
bir göstergesi olmuştur.
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Son dönemde Körfez ülkeleri ile ikili ilişkilerin çok boyutluluk 
kazanmasına hayli önem verilmesi bağlamında BAE ile Türkiye 
arasında akademik köprü kurulması da önemli bir örneklik teşkil 
etmektedir. Bu hedefe katkı sağlamak amacıyla Uluslararası Üni-
versiteler Konseyi (IUC) Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, 
BAE’nin Başkenti Abu Dabi’de BAE Eğitim Bakan Yardımcısı ve 
Higher Colleges of Technology Okulları Başkanı Tayip Kemali ile gö-
rüşmelerde bulunmuştur. BAE Eğitim Bakanı Şeyh Nahyan’ın da ka-
tıldığı toplantıda önemli kararlar alınmıştır. Alınan en önemli karar-
lardan birisi, IUC üyesi 15 üniversite rektörü ve BAE’ne ait 15 üni-
versite arasında IUC Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu başkanlığında 
akademik projeler, öğrenci ve akademisyen değişiklikleri ve ortak 
akademik işbirlikleri için anlaşmaya varılması olmuştur.29 Azizoğlu, 
BAE ile varılan üst düzey akademik işbirliğini çok önemsedikleri-
ni belirterek, “Ortadoğu’da, Suudi Arabistan’dan sonra ikinci büyük 
ekonomi olan BAE’nin, konseyin her aşamasında bulunmaları bizle-
ri çok mutlu etti” ifadelerini kullanmıştır. 26 ülkeden üniversiteyi ça-
tısı altında bulunduran Uluslararası Üniversiteler Konseyi, Abu Dabi 
temsilciliği bütün Ortadoğu ülkelerine hizmet vermektedir.

Türkiye-Bahreyn İlişkileri

Körfez’in en küçük ülkesi Bahreyn, Arap isyanlarının en çok et-
kilediği Körfez ülkesi olmuştur. Üzerinden iki yıldan fazla bir süre 
geçmesine rağmen krizin henüz bir çözüme ulaştırılamamış olması 
siyasi istikrarsızlığın yanı sıra ekonomik ve sosyal sorunları da bera-
berinde getirmiştir. Ülkedeki siyasal ve toplumsal istikrarsızlığa rağ-
men Türkiye ile Bahreyn arasındaki ekonomik ilişkiler yıl içerisinde 
yapılan yüksek düzeyli ziyaretlerle gelişmeye devam etmiştir.

Türkiye’nin inşaat sektöründeki başarıları tüm dünyadan olduğu 
gibi Körfez’den de ilgi görmüştür. Bahreyn İskan Bakanı Yakup el-
Hamer’in Ocak ayı sonunda Türkiye ziyareti sırasında gerçekleştirdiği 
görüşmeler de bu yönde olmuştur. İlk olarak Ankara Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Melih Gökçek’i ziyaret eden el-Hamer, Ankara’da yürütü-
len projeleri yerinde incelemiştir.30 İhale Kurumu Başkanlığı görevini 
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de yürüten el-Hamer başkanlığındaki grup daha sonra Başbakanlık 
Toplu Konut İdaresi’ni ziyaret etmiş ve TOKİ’nin son on yıldaki faa-
liyetleri hakkında bilgi almıştır.31 Ziyareti sırasında Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan’lı da görüşen Yakup el-Hamer, Türk müteahhitlik sek-
törünün dünya çapında yaptığı namdan haberleri olduğunu ve Türk 
müteahhitlerinin Bahreyn’de kendileri için her zaman birinci sırada ol-
duğunu ifade etmiştir. “Kralımız bize, ‘Gidin ve Türklerle ilişkilerinizi 
geliştirin’ dedi” diyen Bahreynli bakan, ülkesinde sosyal nitelikli konut 
konusunda sıkıntılar olduğunu, hâlihazırda 50 bin konut ihtiyacının 
olduğunu ve bu sorunun çözümü doğrultusunda Bahreyn’de bir-iki yıl 
içerisinde en büyük sektörün iskân sektörü olacağının altını çizmiştir.32 

Türkiye’nin, Çin’den sonra dünyanın ikinci büyük uluslararası 
müteahhitlik sektörüne sahip olduğunu vurgulayan Ekonomi Ba-
kanı Zafer Çağlayan da Türk müteahhitlerinin Bahreyn’de üstlen-
miş olduğu işlerin yeterli olmadığını vurgulayarak “Özellikle Doğu 
Hidd, Doğu Sitra ve Kuzey Şehri isimli 3 yeni yerleşim merkezindeki 
her türlü proje, mühendislik, mimarlık ve yapım işlerine talip oldu-
ğumuzu ifade etmek isterim” diye konuşmuştur.33 Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar da Bahreyn heyetini makamında kabul 
etmiş ve Bahreyn’de, özellikle planlama noktasında sorumluluk al-
mak istediklerini belirtmiştir. Bakan Bayraktar iki ülke arasında bir 
protokol imzalayarak mekân planlama konusunda Türkiye’nin tec-
rübelerini paylaşmak istediklerini dile getirmiştir.34

İki ülke arasındaki önemli ziyaretlerden biri de Mayıs ayı başla-
rında gerçekleşmiştir. Bu ziyaret sırasında taraflar, ikili ilişkilerdeki 
işbirliğinin sürekliliğine vurgu yapmış ve ortaklıklar teyit edilmiştir. 
8 Mayıs’ta yapılan ziyaret sırasında Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, 
Bahreyn İçişleri Bakanı Raşit el-Halit ile görüşmelerde bulunmuştur. 
Bahreyn İçişleri Bakanı el-Halit iki ülke arasında uzun yıllardır gü-
venlik ve işbirliği anlaşmalarının yürürlükte olduğuna işaret ederek, 
Türkiye’nin Bahreyn ile sürekli işbirliği içinde olmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirmiştir.35

24 Eylül’de 3. İstanbul Finans Zirvesi’nde İstanbul Menkul Kıy-
metler Borsası (İMKB) ile Bahreyn Borsası arasında bir mutabakat 
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zaptı imzalanmıştır. İMKB Başkanı İbrahim Turhan ile Bahreyn 
Borsası Başkanı Fuad A. Rahman Raşid tarafından imzalanan muta-
bakat zaptı, iki borsa arasındaki mevcut işbirliğinin geliştirilmesini 
ve her iki piyasanın katılımcıları için yeni yatırım olanakları sunul-
masını öngörmüştür. Mutabakat zaptının imza töreninde konuşan 
İMKB Başkanı Turhan, İstanbul Borsası olarak, Körfez ülkeleriyle 
ilişkilere özel önem verdiklerini belirterek “bölgenin, borsamızın 
geleceğinde önemli bir rol oynayacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla 
da bugün, bölgenin lider piyasası Bahreyn Borsası ile bu mutabakat 
zaptını imzalamaktan son derece memnunuz” açıklamasını yapmış-
tır. Bahreyn Borsası Başkanı Fuad Raşid ise “Bahreyn ve İstanbul 
borsalarının, ortak çıkarları doğrultusunda çeşitli alanlarda işbirliği 
yapma niyetlerini somut olarak ortaya koyan bu mutabakat zaptını 
imzalamaktan memnunuz” diye konuşmuştur.36

Türkiye-Kuveyt İlişkileri

Körfez ülkeleri arasındaki tek demokrasi numunesi olarak görü-
len Kuveyt, 2012 yılı boyunca hükümet karşıtı gösterilere sahne ol-
muş, bunun bir sonucu olarak da ülkede siyasi istikrar bir türlü sağ-
lanamamıştır. Son altı yıl içerisinde sık sık hükümet değişikliklerinin 
yaşandığı ülkede, 2012 yılında beşinci kez seçim yapılmış ve bir kez 
daha hükümet kurulmuştur. Bu siyasal istikrarsızlıktan kurtulmak 
için de Türkiye gibi istikrarlı bölgesel güçlerle ilişkilerini geliştirme-
ye özel önem atfetmektedir.

Körfez ülkeleriyle sadece ticari değil, başka pek çok alanda ilişki-
lerini geliştirme politikası izleyen Türkiye, bu çok-boyutluluk politi-
kasına uygun olarak 2012 yılında Kuveyt ile de önemli işbirliği pro-
jelerine imza atmıştır. Mayıs ayı başında Kuveyt Haber Ajansı Genel 
Müdürü Şeyh Mübarek ed-Dueyc İbrahim es-Sabah ile Anadolu 
Ajansı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Öztürk 
Kuveyt’te bir araya gelmiş ve iki ülke ulusal haber ajansları arasında 
işbirliği yapılması konusunda mutabakata varmışlardır. Ulusal haber 
ajansları AA ve KUNA arasında habercilik, iletişim ve gazetecilik 
eğitimi alanlarında işbirliği yapılacağını ifade eden es-Sabah, ayrıca 
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AA’nın Arapça yayınlara başlamasının da çok olumlu bir gelişme ol-
duğunu söylemiştir.37

Çok taraflı uluslararası toplantılar bağlamında da iki tarafın yet-
kilileri görüşmelerde bulunmuşlardır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Taner Yıldız, 13. Uluslararası Enerji Forumu ve 5. Uluslararası 
Enerji İş Forumu’na katılmak üzere 12 Mart’ta Kuveyt’i ziyaret et-
miş38 ve 13-14 Mart 2012 tarihlerinde düzenlenen 5. Uluslararası İş 
Forumunda “Küresel Enerji Diyalogu: Enerji İşbirliğinin Geleceğini 
Planlama” başlıklı oturumda bir konuşma yapmıştır. 

23 Ekim 2011’de Van’da meydana gelen deprem sonrası Kuveyt 
de diğer Körfez ülkeleri gibi Türkiye’ye yardımda bulunmuştur. 17 
Nisan 2012’de Kuveyt’in IICO Yardım kuruluşunun destek verdiği ve 
İnsani Yardım Vakfı (İHH)’nın Van’da yaptığı 550 konteynerin tem-
sili açılışı ve anahtar teslimi yapılmıştır. Açılışa katılan Kuveyt Emi-
ri Yardım Danışmanı ve Bakan Abdullah el-Matuk, Van’da deprem 
meydana geldiği zaman krallarının kendilerine Van’a gitmelerini 
söylediğini belirterek, “Burada ihtiyaç sahiplerini bulup onlara yar-
dım etmemizi istedi. Buradakilere evler yapıp, ihtiyaçları olan şeyleri 
temin etmemizi istedi” demiştir.39

Son dönemde İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin 
faaliyetleri Körfez ülkelerindeki yerel yönetimlerin dikkatini çek-
miştir. 10 Temmuz’da kendisi de mühendis olan Kuveyt Belediye 
Başkanı Ahmed el-Sabah, Kuveyt’in Ankara Büyükelçisi Abdullah 
A. el-Duwaih ve beraberindeki heyet ile birlikte Ankara Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i makamında ziyaret etmiştir. 
Ankara’nın çok büyük ve gelişmiş bir şehir olduğunu ifade eden 
konuk Başkan el-Sabah, “Ankara Belediyesi ve Kuveyt Belediyesi 
arasında 90’lı yıllardan itibaren dostluk ilişkilerimiz var. 90’ların 
başından itibaren Ankara iki katı büyümüş, yeni binalar yapılmış, 
yeni caddeler açılmış ve her taraf da tertemiz” ifadelerini kullan-
mıştır. Melih Gökçek de Kuveytli işadamlarına İstanbul’un ardın-
dan Ankara’ya da yatırım yapmaları konusunda davette bulunurken 
Büyükelçi el-Duwaih Kuveyt’te yapılacak altyapıdan üstyapıya kadar 
birçok konuda Türkiye’den yardım almak istediklerine dikkat çekmiş 
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ve “Kuveyt hükümeti olarak 5 yıl içinde bu projelerde harcanmak 
üzere 145 milyar dolar para” ayırdıklarını belirtmiştir.40

Türkiye-Umman İlişkileri

Türkiye’nin Körfez ülkeleri arasında farklı bir konumda bulu-
nan Umman ile ilişkilerini geliştirme çabası 2012 yılında da de-
vam etmiştir. 29 Ocak’ta iki ülke adalet bakanları Sadullah Ergin 
ile Şeyh Muhammed bin Abdullah el-Hinai bir görüşme gerçek-
leştirmiştir. Ummanlı Bakan el-Hinai, Türk hukuk sisteminden ve 
Türk uzmanlardan yararlanmak istediklerini ifade etmiştir. Görüş-
me sırasında iki ülke arasında hukuk alanında işbirliği öngören bir 
anlaşma imzalanmıştır.41

Sembolik bir gelişme olarak Nisan 2102 tarihinde Umman’ın 
Ankara’daki büyükelçilik binası yenilenerek hizmete açılmıştır. Açı-
lışa katılan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay “iki ülke ilişkilerinin 
kardeşlik hukuku içerisinde devam ettiğini, gelecek dönemde daha 
da gelişeceğini” ifade etmiştir.42 Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin 
Alevi bin Abdullah da aynı açılış toplantısında “Türkiye’yi İslam dev-
letlerinin kapısı olarak, çok gelişmiş bir ülke olarak” gördüğünü ve 
“bütün Müslüman ülkeleri en güzel şekilde temsil ettiğini” belirtmiş-
tir.43 Umman Dışişleri Bakanı Abdullah, Nisan başlarında yaptığı bir 
açıklamada da Türkiye’nin bölgedeki yüksek profilli müdahalesini ve 
bölgesel sorunların çözümü için anahtar bir rol oynaması gerektiği-
ni ifade etmiştir. “Kim ne derse desin, Türkiye halkının ve liderliği-
nin bölgedeki öncü rolünden gurur duyduklarını” söyleyen Bakan 
Abdullah’ın Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, seküler demokra-
si ve İslami anlayışın karışımına dayalı sisteminin gelecekte Ortado-
ğu Müslüman ülkelerine bir model olacağını belirtmiştir.44

Türkiye-Ürdün İlişkileri

Türkiye-Ürdün ilişkileri 2012 yılında daha çok Suriyeli mülteciler 
bağlamındaki paralel duruşları bağlamında gelişmiştir. En fazla Suri-
yeli mülteci barındıran iki ülke olarak Ürdün ve Türkiye, uluslarara-
sı kamuoyunun dikkatini ve yardımını çekmek için uğraşmışlardır. 
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Oturmuş devlet yapısıyla Arap isyanlarından görece daha az etkile-
nen Ürdün, kurumsal gelişmeleri devam ettirmek ve kurumsallaşma-
yı artırmak amacıyla Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye devam etmiş-
tir. Bu bağlamda iki ülke arasında iki önemli gelişme yaşanmıştır. 

Bunlardan birincisi, Türkiye’nin davetiyle Ürdün Başbakanı Avn 
Şevket el-Hasavni’nin Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş kutlamala-
rına katılmak üzere Türkiye’yi ziyaret etmesidir. Başbakan Hasavne 
ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Anayasa Mah-
kemesi Başkanı Haşim Kılıç başta olmak üzere çok sayıda üst dü-
zey Türk yetkiliyle görüşmelerde bulunmuştur. Ziyareti sırasında 
Ürdün’de hedeflenen reformlar için yapılması gereken anayasa ve di-
ğer hukuksal mevzuat çalışmaları konusunda Türk yetkililerle görüş 
alışverişinde bulunmuştur. Ayrıca, insan haklarının iyileştirilmesi 
konusunda Türkiye’yi örnek almak istediklerini açıklamıştır.45

2012 yılında eğitim, özellikle yüksek öğretim, alanında da bazı 
önemli adımlar atılmıştır. Eğitim alanındaki önemli işbirliği örnek-
lerinden biri İstanbul Aydın Üniversitesi ile Petra Üniversitesi ara-
sında imzalanan protokoldür. İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ile Petra Üniversitesi Rektörü ve 
eski Lübnan Başbakanı Prof. Dr. Adnan Bedran arasında imzalanan 
protokol, iki kurum arasında öğrenci değişimi ve işbirliğini geliştir-
meyi amaçlamaktadır. Yapılan görüşmelerde ayrıca diploma akredi-
tasyonuyla ilgili çalışmaların da yapılacağı karara bağlanmıştır. 

Sonuç

Körfez ülkelerinin anakronik siyasal yapılarının Arap isyan dal-
gasına karşı direnci 2012 yılında da devam etmiş; Körfez monarşile-
ri, sahip oldukları doğal kaynakları ve ekonomik zenginlikleri kul-
lanarak isyanların etkilerini büyük ölçüde kırmıştır. Ancak özellikle 
Arap isyanlarıyla birlikte Arap ülkelerinin tamamında etkileri daha 
çok hissedilen ve önemli siyasal aktörlere dönüşen gençlerin iç ve 
dış siyasal ve toplumsal dönüşümde oynadıkları öncü rolün, yakın 
ve orta vadede Körfez ülkelerinde derin değişimlere ve yeniden ya-
pılanmalara ortam hazırlaması kuvvetle muhtemel görünmektedir. 
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Gelişmiş cep telefonlarının en fazla kullanıldığı ülke olan Kuveyt, 
gizli twitter hesaplarının giderek arttığı Suudi Arabistan, sosyal 
medyayı daha fazla kullanarak örgütlü muhalefetin ortaya çıkarıl-
ması için mücadelenin arttığı Bahreyn ve her türlü modern kuru-
mun ithaline karşı çıkılan muhafazakâr Umman Batılı ülkelerin de 
desteğini alarak değişime direnmeye ve rejimlerinin ömrünü uzat-
maya çalışmaktadırlar.

Türkiye ile Körfez ülkeleri, Suriye’de muhalif halk gruplarıyla 
Esad rejimi arasında süren iç savaşı ve maliyeti giderek artan kat-
liamları durdurmak maksadıyla hem bölgesel hem de küresel plat-
formları seferber etmek için ikili ve çok taraflı işbirliklerini 2012 
yılında da devam ettirmişler. Türkiye ve Körfez ülkeleri Suriye’deki 
iç savaşın bitmesi için uluslararası toplumu sürekli olarak sorumlu-
luk üstlenmeye ve krize karşı bir çözüm yolu bulmaya davet etmiştir. 
Ancak değişim sürecinin istikrarlı ve tedrici bir biçimde ilerleme-
sini savunan Türkiye ile değişime karşı direnen Körfez monarşile-
rinin, değişim sürecindeki ülkelerdeki siyasal aktörlere bakışların-
daki farklılıklar 2012 yılında da devam etmiştir. Bu Mısır, Libya ve 
Tunus’ta devrim sonrası yönetimlerle ilişkilerde ve krizin hala sür-
düğü Suriye’de farklı muhalif grupların desteklenmesi suretiyle bir 
bütünlük oluşturulamamasında açıkça ortaya çıkmıştır. 

Bütün bu farklılıklara ve bölgenin içinde bulunduğu istikrarsız 
duruma rağmen, Türkiye ve KİK ülkeleri arasında siyasi, ekonomik 
ve sosyal ilişkilerin sürdürülmesi, Ortadoğu’da sorunların çözümü 
görevini bölge ülkelerinin üstlenmesi açısından önem arz etmektedir. 
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Arap devrimlerinin yaşandığı ülkelerle yeni ilişki formları geliş-
tirme çabasında olan Türkiye’nin bu anlamda özellikle ilgi gösterdi-
ği ülke şüphesiz Mısır olmuştur. Arap dünyasının en önemli ülke-
lerinden birisi olan Mısır, 2011 yılında gerçekleşen rejim değişimi 
sonrasındaki süreçte kendine bir yol çizmeye çalışırken, Ankara’nın 
kendisine yönelik artan ilgisini 2012’de daha fazla hissetmiştir. Dev-
rimin ardından sıkıntılı günler geçiren Mısır’da sivil siyaset, Müslü-
man Kardeşler adayı Muhammed Mursi’nin Cumhurbaşkanı olarak 
seçilmesi ile resmen başlamış ve siyaseten meşru dış politika ka-
nalları devreye girmiştir. Yüksek Askeri Konsey Yönetimi ve ardın-
dan Cumhurbaşkanı Mursi ile resmi temaslarda bulunan Ankara, 
Türkiye’nin devrim sonrası Mısır’ına “yeni bir felsefe” ile yaklaşa-
cağını hissettirmiştir. Bu yeni politikanın en önemli dinamikleri, 
iki ülke arasında Mübarek rejimi sırasında “sınırlı” kalan ticaret 
hacmini ilerletmek, bölgesel sorunlarda ve özellikle İsrail’e karşı 
politikalarda ortak tavır takınmak ve demokratik gelişme sürecin-
de Ankara’nın Kahire’ye daimi destek sunması olacaktır. Bu yazı-
da Türkiye’nin 2012’de sivil siyasete geçiş sürecini yaşayan Mısır’a 
yönelik politikası genel hatlarıyla yukarıdaki üç yeni dinamik göz 
önünde bulundurularak incelenecektir. Bununla birlikte Kahire’nin 
Ankara’nın Ortadoğu politikalarındaki merkeziliğine doğrudan işa-
ret eden birtakım faktörlere de değinilecektir. 
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Üst Düzey Ziyaretler

Devrimin ardından Mısır’da geçici bir yönetim oluşturan Yüksek 
Askeri Konsey’in Haziran ayında gerçekleşen başkanlık seçimlerinin 
ardından yerini sivil yönetime bırakmasına kadarki süreçte iki ülke 
arasında üst düzey görüşmeler sınırlı kalmıştır. Bu dönemde öne çı-
kan ziyaret Beşir Atalay’ın Mart ayında gerçekleştirdiği Kahire seya-
hatidir. Atalay, bu ziyaret sırasında Mısır’ın geçiş sürecindeki Baş-
bakanı Kemal Genzuri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Feyza Ebul-
nega ile görüşerek Türkiye’nin Mısır’a devrim sonrası süreçte ne tür 
yardımlarının olabileceği konusunda fikir alışverişi yapmıştır.2 Siyasi 
temaslar kapsamında Atalay, Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın üst 
yönetim kadrosu, Hürriyet ve Adalet Partisi ve Vefd Partisi yönetici-
leri ile de görüşmeler gerçekleştirmiştir.3 

İki ülke arasında devlet başkanları düzeyindeki ilk görüşme 
Mekke’deki İslam İşbirliği Teşkilatı’nın toplantısında gerçekleşmiştir. 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısır’ın Haziran ayında seçilen ilk 
sivil devlet başkanı olan Muhammed Mursi ile 15 Ağustos 2012’de 
Mekke’de görüşmüştür. Mursi, yeni dönemde Türkiye ile ilişkile-
rin daha da güçlenmesini arzu ettiklerini belirtmiş ve her konuda 
Ankara’nın tecrübelerinden faydalanmak istediklerinin altını çiz-
miştir.4 İki ülke arasındaki bir diğer üst düzey temas da Dışişleri Ba-
kanı Ahmet Davutoğlu’nun 2-3 Temmuz tarihlerinde Arap Ligi tara-
fından Kahire’de düzenlenen Suriye Muhalefeti Konferansı sırasında 
gerçekleşmiştir. Davutoğlu Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi 
ile yaptığı görüşmede, Ankara olarak Mısır’la her türlü işbirliğine 
açık oldukları mesajını vermiştir. Davutoğlu, temasları kapsamın-
da Mısırlı mevkidaşı Muhammed Kamil Amr, Eski Arap Ligi Genel 
Sekreteri Amr Musa, Nasırcı Kerame Partisi lideri Hamden Sabbahi, 
El-Ezher Şeyhi Ahmed El-Tayyip ve Kıpti Kilisesi temsilcileri ile de 
görüşmeler gerçekleştirerek yerel ve bölgesel konularda fikir alış ve-
rişinde bulunmuştur.5 

Mısır’ın devrim sonrası döneminin ilk sivil Cumhurbaşkanı olan 
Muhammed Mursi’nin, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin olağan kong-
resine katılmak için 30 Eylül’de Türkiye’ye bir ziyarette bulunması 
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Türkiye yönetiminin Mısır’a verdiği önemin bir göstergesi olmuş-
tur. Kongreye özel olarak davet edilen birkaç devlet başkanından 
biri olan Mursi, yaptığı konuşmada Türkiye’nin Arap devrimleri 
sürecindeki desteğinin önemine vurgu yapmış, ancak devrim son-
rasındaki süreçte de bu ülkelere liderlik etmesini istediklerini belirt-
miştir. Mursi, ayrıca Filistin politikasında, İsrail’e karşı tutumda ve 
Suriye meselesinde Ankara ve Kahire’nin politikalarının örtüştüğü-
nün altını çizerek iki ülkenin bölge sorunlarında ortak politikalar 
yürütmesinin gerekliliğini vurgulamıştır.6 Bu ziyaret sırasında Mursi 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le de görüşerek özellikle Suriye konu-
sunda fikir alışverişinde bulunmuştur. Mursi daha sonra CHP lideri 
Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Başkanı Mustafa Kamalak ile 
de görüşmüştür.7 Mısır Cumhurbaşkanı siyasi temaslarının yanın-
da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde düzenlenen Türk-Mısır iş 
forumuna ülkesinin Sanayi Bakanı Hatem Salah ile birlikte katılarak 
iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin artırılmasına yönelik gö-
rüşmeler gerçekleştirmiştir.8 Yaptığı konuşmada Mursi, Türkiye ve 
Mısır arasındaki işbirliğinin halen istenilen seviyede olmadığını söy-
lemiş, bunun artırılması için vizelerin kaldırılması ve işadamlarına 
teşvikler verilmesi dahil her türlü kolaylığın sağlanması gerektiğini 
belirtmiştir. Mursi, iki ülkenin karayolu ile birbirine bağlanması için 
çalışmalara şimdiden başlanmasını hatta bir protokol imzalanmasını 
da tavsiye etmiştir.9 

Başbakan Erdoğan’ın Mısır’a Kasım ayında gerçekleştirdiği ve iki 
ülke tarihindeki en geniş kapsamlı gezi ise hem siyasi hem de eko-
nomik işbirliğinin ilerletilmesine önemli katkılarda bulunmuştur. 
Başbakanlık Başdanışmanı İbrahim Kalın’ın “modern Mısır-Türki-
ye ilişkilerinde yeni bir sayfa açılışı” olarak tanımladığı10 ziyarette, 
Erdoğan’a 10 bakan, 60 bürokrat ve 300’ün üzerinde işadamı eşlik 
ederken, yapılan temaslar sonucunda iki ülke arasında 27 anlaşma 
imzalanmıştır. Görüşmeler kapsamında Mısır’a devrim sonrası sü-
reçte karşılaştığı ekonomik sıkıntıları gidermesi amacıyla 2 milyar 
dolarlık kredi verilmesine de karar verilmiştir. Yine Ankara’nın 
yeni işbirlikleri çerçevesinde hayata geçirdiği mekanizma olan Yük-
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sek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin toplantısı da bu ziyaret 
sırasında Başbakan Erdoğan ve Mısır Devlet Başkanı Muhammed 
Mursi’nin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.11 Bu görüşmeleri takiben 
Erdoğan, Kahire Üniversitesi’nde akademisyenler, siyasetçiler, işa-
damları ve öğrencilerden oluşan büyük bir topluluğa hitap etmiştir. 
Erdoğan konuşmasında Mısır ve Türkiye arasındaki ortak hafızanın 
önemli noktalarına atıfta bulunmuş ve özellikle Mısırlı gençlerin 
takdirini kazanmıştır. Sloganlarla birçok kez kesilen konuşmasına 
devrimi yapan gençleri överek başlayan Erdoğan, “Mısır ne kadar 
güçlü olursa Türkiye de o kadar güçlü olacaktır. Türkiye ne kadar 
güçlü olursa Mısır da o kadar güçlü olacaktır. Mısır ve Türkiye bu 
coğrafyada barışın ve huzurun garantisi olacaktır” diyerek iki ülke 
arasındaki işbirliğinin önemini vurgulamıştır.12 

Bilindiği üzere, Türkiye son dönemde yakın ilişkiler içerisinde ol-
duğu ülkelerle işbirliğini artırmak ve efektif hale getirmek için Yük-
sek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi konseptini geliştirmiştir. Bu 
çerçevede 2006’dan beri 13 ayrı ülke ile kurulan bu konseylerde 2012 
sonu itibariyle 25 toplantı yapılmış ve 281 anlaşma imzalanmıştır. 
Türkiye’nin çok boyutlu ve işbirliğine dayanan dış politikasının yeni 
enstrümanlarından biri olan işbirliği konseylerinin kurulduğu ülke-
lerle belirli aralıklarda, devlet ve hükümet başkanları, başbakanlar 
veya bakanlar düzeyinde toplantılar yapılmakta ve ek bir hükümet 
gibi kararlar alınmaktadır. “Ortak bakanlar kurulu” olarak adlandı-
rılan bu toplantılarda, söz konusu ülkelerle olan ilişkiler ve küresel 
gelişmeler hakkında kararlar alınmakta, anlaşmalar imzalanmakta, 
ortak politikalar ve stratejiler tanımlanmaktadır. Bu sayede stratejik 
önceliği olan ülkelerle ilişkiler kurumsal bir yapıya kavuşmaktadır.13 
Mısır ve Türkiye arasında da bu mekanizma 2011 yılında kurulan 
konsey ile hayata geçirilmiştir. Erdoğan’ın gezisi ile ikinci toplantı-
sını gerçekleştiren konsey iki ülke arasında işbirliğinin artırılması 
amacıyla 27 anlaşmaya imza atmıştır.14
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TABLO 1: MISIR-TÜRKIYE YÜKSEK DÜZEYLI STRATEJIK IŞBIRLIĞI 
KONSEYI ANLAŞMALARI

BAKANLIK ANLAŞMA – PROTOKOL – İŞBİRLİĞİ
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti 
Ulaştırma Bakanlığı

Intermodel Taşımacılığın Geliştirilmesine Ilişkin 
Mutabakat Zaptı
Demiryolu Alanında Işbirliğini Geliştirme Protokolü
Denizcilik Alanında Işbirliğini Geliştirme Protokolü

Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile 
Mısır Arap Cumhuriyeti Tedarik ve Iç Ticaret 
Bakanlığı

Tüketiciyi Koruma ve Piyasa Gözetimi Alanlarında 
Işbirliği Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Maliye 
Bakanlığı arasında

Mersin Gümrük Müdürlüğü ile Iskenderiye Merkez 
Gümrük Idaresi Arasında Işbirliği Yapılmasına 
Ilişkin Protokol
Iskenderun Gümrük Müdürlüğü ile Port-Said 
Merkez Gümrük Idarelerinin Işbirliğine Dair 
Protokol

Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile 
Mısır Arap Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı 
Mısır Gümrük Idaresi

Işbirliği Protokolü

Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurumu ile 
Mısır Arap Cumhuriyeti Rekabet Kurumu 
Arasında

Iki Taraflı Işbirliği Protokolü

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında

Sivil Havacılık Alanında Işbirliğini Geliştirme 
Protokolü
Bitki Karantinası Alanında Mutabakat Muhtırası
Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik 
Işbirliği Mutabakat Muhtırası
Hayvan Sağlığı Alanında Işbirliği Mutabakat 
Muhtırası
Teknik Işbirliği Anlaşması
Acil Sağlık Hizmetleri ve Afet Yönetimine Dair 
Çalışma Protokolü
Hastane Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Hastane 
Yönetimi Alanında Işbirliğine Dair Çalışma 
Protokolü
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi 
Alanında Işbirliğine Dair Çalışma Protokolü
Sağlıkta Performans Uygulamaları Alanında 
Işbirliğine Dair Çalışma Protokolü
Sağlık Stratejik Planlarının Geliştirilmesi ve Sağlık 
Sistemlerinin Güçlendirilmesi Alanında Işbirliğine 
Dair Çalışma Protokolü
Ilaç Takip Sistemi Alanında Işbirliğine Dair Çalışma 
Protokolü
Işgücü ve Istihdam Alanında Işbirliği Anlaşması
Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptı

Türkiye ve Mısır Polis Akademileri Eğitim, Öğretim ve Araştırma Çalışmaları Alanında 
Işbirliği Konulu Mutabakat Zaptı

Türk Eximbank ile Mısır Merkez Bankası Kredi Anlaşması
Türk Işbirliği ve Koordinasyon Ajansı ile 
Mısır Arap Cumhuriyeti Tarihi Eserler 
Devlet Bakanlığı

Mısır’daki Bazı Tarihi Eserlerin Restorasyonuyla 
Ilgili Işbirliği Protokolü
2014’te Kültür ve Turizm Yılına Katılıma Ilişkin 
Mutabakat Zaptı
Mısır’da TIKA’nın Faaliyette Bulunmasına Ilişkin 
Mutabakat Zaptı
Türkiye ve Mısır Arasında Kalkınma Işbirliğine 
Katılım Mutabakat Zaptı
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2012 yılı boyunca göze çarpan gelişmelerden biri de Türkiye ve 
Mısır Dışişleri Bakanları arasındaki görüşme trafiği olmuştur. Karşı-
lıklı ziyaretler ve telefonla gerçekleşen temasların yoğunluğu, Anka-
ra ve Kahire arasındaki yeni ilişkinin ne kadar sağlam ve kararlı bir 
zeminde ilerleyeceğinin işareti olarak yorumlanabilir. Mısır Dışişleri 
Bakanı Muhammed Kamil Amr 9 Kasım’da Ankara’ya gelmiş ve Ah-
met Davutoğlu ile Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 
Konseyi II. Toplantısı’nın  hazırlıklarını görüşmüştür. 2014 yılının 
Türkiye’de Mısır, 2015 yılının ise Mısır’da Türkiye yılı olarak kutlan-
ması teklifinin kabul görmesinin kendisini  oldukça sevindirdiğini 
ifade eden Amr, “Bu sayede kültürel programlar yapılacak ve  ara-
mızdaki bağ daha da güçlenecektir. Sadece Türkiye ve Mısır çıkarı 
için değil, bu programların bölge istikrarına da katkısı bulunacaktır” 
demiştir.15 Kasım ayı içerisinde iki bakan ikili ilişkiler, Suriye sorunu 
ve Gazze’deki ateşkesle ilgili birkaç kez daha görüşmüşlerdir. Daha 
sonra 1 Aralık’ta İstanbul’da düzenlenen Türk-Arap forumuna katıl-
mak üzere Bakan Amr yeniden Türkiye’ye gelmiştir. Forum sırasında 
Bakan Amr, Türk mevkidaşı Ahmet Davutoğlu ve Suudi Arabistan 
Dışişleri Bakanı Suud El-Faysal ile üçlü bir görüşme gerçekleştirerek 
Suriye krizi ile ilgili fikir alışverişinde bulunmuşlardır.16

Bölgesel Politikalarda Ortak Tavır

Son dönemlerde Türk dış politikasına başta Suriye konusu olmak 
üzere birçok hususta içeride ve Batı’daki bazı medya organlarınca 
yoğun eleştiriler getirilmiştir. Ancak devrimin ardından 2012 Ha-
ziran’ında sivil siyasi hayata geçen Kahire yönetimi, Ankara’nın po-
litikalarına birçok anlamda katılmış ve bu çerçevede bir dış politika 
izlemiştir. Bu durum özellikle Gazze konusunda, Suriye meselesine 
olan yaklaşımında, İsrail ve İran’ın bölgesel tutumuna karşı tavır 
almada kendisini göstermiştir. Bu durum, önümüzdeki süreçte iki 
ülkenin bölge ve uluslararası politikalarda işbirliğini daha da artı-
racağının bir habercisi olarak da okunabilir.17 Nitekim her iki ülke 
liderlerinin gerçekleştirdikleri ziyaretlerde yaptıkları açıklamalarda 
Ankara-Kahire eksenine verdikleri önem gözlemlenebilir. Mısır’daki 
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Mübarek rejimi AK Parti’nin Mısır’a karşı uzun vadeli planlar yap-
masının önündeki en büyük engel olmuştur. Ancak rejimin devril-
mesi ve AK Parti tecrübesini önemseyen kadroların Mısır’da iktidara 
gelmesi, bir taraftan da Arap uyanışı ile Ortadoğu coğrafyasındaki 
dönüşümün Ahmet Davutoğlu’nun Stratejik Derinlik konseptinde-
ki Ortadoğu tasavvuruna doğru evrilen bir ivme izlemesi, Kahire’yi 
Ankara için çok daha önemli bir konuma getirmiştir. Bu çerçeve-
de Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun şu sözleri bu tasavvuru açık bir 
şekilde anlatmaktadır: “Hiç kimsenin tereddüdü olmasın, yeni bir 
Ortadoğu doğuyor. Bu Ortadoğu’da irade, kişilere ya da kurumlara 
değil, Ortadoğu halklarına ait olacak.”18 

Ankara-Kahire eksenine Tahran’ın da eklemlenmesiyle oluşacak 
bir Türkiye-İran-Mısır üçgeninin bölgesel politikalarda çok daha 
etkin bir cephe olarak ortaya çıkabileceği düşünülebilir.19 Böyle bir 
gruplaşmanın uzun vadede mümkün olmakla birlikte, kısa vadede 
güç olduğunu iki nedenden dolayı belirtebiliriz. Birincisi Mısır’da 
özellikle Müslüman Kardeşler ve Selefi kadroların Tahran yönetimi-
ne mesafeli yaklaşımı İran’la ilişkilerin derinleşmesini önemli ölçüde 
sınırlayacaktır. İkinci olarak da İran’ın Beşar Esad’a sürekli desteği 
şeklinde gerçekleşen Suriye politikasından hem Ankara hem de Ka-
hire yönetimi büyük rahatsızlık duymaktadır. Ancak İran’da yapıla-
cak seçim sonuçları, Suriye krizinin gidişatı ve Suudi Arabistan’ın 
bölge politikalarında alacağı tavır, Mısır ve Türkiye’nin İran karşı-
sında nasıl bir politika izleyeceğinin dolaylı belirleyicileri olacaktır. 

Ankara ve Kahire’nin ortak tavır aldığı gelişmelerden birisi de 
Suriye’deki rejim değişikliği sürecidir. Mısır’da Mübarek rejiminin 
ardından yönetime gelen Yüksek Askeri Konsey Suriye’deki olaylar 
karşısında görece sessiz kalmıştır. Ancak Mursi’nin devlet başkanı 
olarak seçilmesinin ardından Suriye sorunu, Mısır dış politikasının 
öncelikli gündemleri arasında yerini aldı. Bu anlamda Suriye muha-
lefetinin birçok toplantısının Kahire’de gerçekleştirildiğini ve Mısırlı 
yetkililerin her türlü yardımı sağladığını belirtmekte fayda vardır. 
Öte yandan 1979 İran Devrimi’nden bu yana Tahran’a Kahire yö-
netimi tarafından devlet başkanı düzeyinde gerçekleşen ilk ziyarette 
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Muhammed Mursi, katıldığı Bağlantısızlar Hareketi toplantısında 
yaptığı konuşmada “Esad rejiminin demokratik taleplerini barışçıl 
bir şekilde dile getiren kendi halkına karşı kanlı baskı politikalarını 
bırakması ve ülkeyi terk etmesi gerektiğini” söylemiştir. Bu durum 
salondaki Suriye heyeti tarafından tepkiyle karşılanmış ve Suriye 
Dışişleri Bakanı Velid Muallim yaptığı açıklamada Mursi’yi ülkesi-
nin içişlerine karışmakla suçlamıştır.20 Cumhurbaşkanı Muhammed 
Mursi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 26 Eylül’de yaptığı ko-
nuşmada da Esad rejiminin en kısa zamanda görevi bırakmasının 
ve Suriye’de demokratik bir yönetimin hayata geçirilmesinin gerek-
liliğinin altını çizmiştir.21 Öte yandan, Özgür Suriye Ordusu’nun her 
türlü imkanlarla desteklenmesi, sorunun çözümünde Batı merkezli 
dış müdahaleye karşı çıkılması ve muhtemel bir rejim değişikliği 
sonrasında Suriye için demokratik bir model arzu edilmesi gibi ko-
nularda Türkiye ve Mısır’ın yaklaşımları örtüşmektedir. Bu da aynı 
sorun karşısında ortak çözüm üretilebilmesi konusunda İslam dün-
yasının bu iki önemli ülkesine tecrübe kazandırmaktadır. 

Bu anlamdaki görünür işbirliklerinden bir tanesi 2012’nin son 
aylarında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısını durdurmak için ya-
pılan arabuluculuk çalışmaları sırasında gerçekleşmiştir. Başbakan 
Erdoğan Kasım ayında Mısır’a yaptığı gezi sırasında Cumhurbaşka-
nı Muhammed Mursi ile yaptığı görüşmede, Ankara ve Kahire’nin 
Gazze’de ateşkesin sağlanması konusunda birlikte hareket etmesi ka-
rarı alınmıştır.22 Erdoğan yine gezi sırasında Cumhurbaşkanı Mursi, 
Katar Emiri Hamad Bin Halife Thani ve Hamas lideri Halid Meşal ile 
ateşkes için dörtlü bir toplantı gerçekleştirmiştir.23 Mısır ziyaretinin 
ardından Erdoğan ve heyeti Türkiye’ye dönerken AK Parti Başkan 
Yardımcısı Ömer Çelik ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan Kahire’de ka-
larak arabuluculuk görüşmelerini devam ettirmiştir.24 Yine bu süreç-
te Ahmet Davutoğlu Mısır’a gelmiş, Mısır dışişleri bakanının da ara-
larında olduğu 9 Arap ülkesinin Dışişleri Bakanı eşliğinde Gazze’yi 
ziyaret etmiştir.25 Saldırılar süresince Mısır ile koordineli bir şekilde 
hareket edilmiş, bir taraftan da İsrailli yetkililerle görüşülmüştür. 
Dolayısıyla Gazze’de ateşkesin sağlanması tam bir Mısır-Türkiye iş-
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birliği sayesinde gerçekleşebilmiştir. Davutoğlu yaptığı açıklamada 
medyada bazı kesimlerin Türkiye ile Mısır’ı rol kapma mücadele-
sindeymiş gibi göstermelerine tepki duyarak “Mısır’la hiçbir zaman 
böyle bir durumda olmayacaklarını bilakis konjonktürel olarak 
Mısır’ın ön plana çıkmasını kendilerinin tertiplediğini” belirtmiştir. 
Dışişleri Bakanı ayrıca Mısır’ın Türkiye için önemini de şu şekilde 
dile getirmiştir: “Mısır’ın en etkili şekilde bölge denklemine dönme-
sini istiyoruz. Mısır’ın bölge denkleminde olmadığı bir Ortadoğu’da 
istikrar sağlanması mümkün değil. Mısır’ın stratejik başarısı bizim 
için Türkiye’nin başarısı kadar önemli bu dönemde.”26

Ekonomik İşbirliği

Devrim öncesi dönemde sınırlı bir şekilde gerçekleşebilen Mısır-
Türkiye ekonomik işbirliğinin yeni dönemde daha hızlı bir ivme ka-
zanması Ankara ve Kahire için çok büyük önem arz etmiştir. Mısır’ın 
kalkınmasının hem bölge hem de Türkiye için olumlu sonuçları ola-
cağının farkında olan Ankara, ülkede en kısa zamanda demokratik 
yönetime geçilmesinin ve sivil siyasetin mekanizmalarının işlemeye 
başlamasının en güçlü savunucularından olmuştur. Bu çerçevede 
2012 yılında, birçok farklı alanda Mısır’a yatırım imkânlarını gözet-
miş, ortaklıklar başlatmış ve bu faaliyetleri Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği Konseyi ile kurumsal bir niteliğe büründürmüştür. Her ne 
kadar 2012’nin ilk aylarında henüz devrim süreci devam eden bir 
ülke olarak Mısır’daki belirsizlikler Türk girişimcileri ve Ankara yö-
netimini Mısır’a yatırım yapma konusunda endişelendirse de, son-
raki süreçte iki hükümetin güven artırıcı önlemleri ile ortaklıklar 
somut neticeler vermeye başlamıştır.27 Türkiye Mısır’a 2012 yılında 
3.7 milyar dolarlık ihracat yaparken, bu ülkeden 1.3 milyar dolarlık 
ithalat gerçekleştirmiştir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 5 milyar 
doları geçerek tarihteki en yüksek düzeye ulaşmıştır.28 Bu durum as-
lında Mısır’daki devrimin Türk-Mısır ekonomik ilişkilerine pozitif 
bir etki yaptığını da göstermektedir. 

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere bakıldığında, hem özel 
sektörün hem de hükümetlerin işbirliğini artırıcı toplantılara özel-
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likle önem verdiği görülmektedir. Bu çerçevede 1 Ekim’de Ankara’da 
tertip edilen Türk-Mısır İş Forumu’ndan bahsetmek faydalı olacak-
tır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce Mısır Cumhurbaşkanı Mu-
hammed Mursi’nin Türkiye ziyareti nedeniyle düzenlenen forum, iki 
ülkeden iş adamlarını ve ekonomiye yön veren kamu kurumlarının 
temsilcilerini bir araya getirmiş ve yeni işbirlikleri yaratılmasında 
önemli bir platform işlevi görmüştür.29 

Bu gibi toplantıların düzenlenmesinde Mısır’ın Türkiye’nin en fazla 
ihracat yaptığı 16. ülke olarak karşımıza çıkması önemli bir rol oyna-
maktadır. Benzer trend Mısır’ın Türkiye’ye olan ihracatında da görül-
mektedir. Türkiye, Mısır’ın en fazla ihracat yaptığı beşinci ülke konu-
mundadır.30 Ankara ve Kahire’nin bu kapsamdaki görüşmeleri ve teş-
vik edici politikaları sürecin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine 
işaret etmektedir. Bu kapsamdaki teşviklerin en yoğun olduğu alan-
lardan biri olan sanayi ürünleri ihracatının önde gelen sektörlerinin 
2011 ve 2012 verilerine bakıldığında devrimden sonraki süreçte bu 
anlamda bir toparlanma gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Aşağıdaki 
tablo iki ülke arasındaki en yoğun ihracat alanlarını göstermektedir. 

TABLO 2: TÜRKIYE’NIN MISIR’A SANAYI IHRACATI31

Sektör/Yıl 2012 2011 Değişim

Kimyevi Maddeler ve Mamülleri 1.814.624 1.105.687 %78

Çelik 554.942 711.123 -%23

Tekstil ve Hammaddeleri 230.267 220.024 %5

Taşıt Araçları ve Yan Sanayi 146.504 106.859 %42

Demir ve Diğer Metaller 133.940 96.882 %40

Ağaç ve Orman Ürünleri 126.538 70.895 %80

Makine ve Aksamları 110.739 83.374 %31

Elektrik Elektronik 110.111 91.455 %22

Türkiye ile Mısır arasındaki ekonomik işbirliğinde 2012 yılın-
da özellikle öne çıkan sektör ise turizmdir. İki ülke ekonomisinde 
büyük bir yere sahip olan ancak Mısır ekonomisinin başat sektörle-
rinden olan turizm devrimle birlikte düşüşe geçmiştir. Devrimden 
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önceki yıl 14 milyar dolar olan turizm gelirleri devrimden sonraki 
yıl 9 milyar dolara gerilemiştir. Türkiyeli turistlerin Mısır turizmin-
de zaten az olan yeri (2010’da 64 bin, 2011’de 33 bin) devrimle bir-
likte iyice azalmıştır. Bu bağlamda 2012’de iki ülkenin kamusal ve 
özel turizm sektörü temsilcileri arasında görüşmeler gerçekleşmiş, 
işbirliğinin artırılmasına yönelik kararlar alınmıştır.32 Mısır Turizm 
Bakanı Hişam Zazou Ekim ayında Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleş-
tirerek işbirliği ve ortaklık imkanlarını gözden geçirmiştir. Ziyaret 
sırasında Mısırlı bakan ve Türk turizminin önde gelen temsilcileri-
nin bir araya geldiği, İstanbul Ceylan Otel’de düzenlenen toplantıda 
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil de Mısır’ın Şarm El-
Şeyh ve Hurghada şehirlerine İstanbul’dan direkt hatların açılacağı 
ve 2012 yılı içerisinde iki şehre de seferlerin başlayacağı müjdesini 
vermiştir.33 Daha sonra planlandığı üzere Şarm El-Şeyh’e uçuşlar 
Ekim ayının ilk haftasında, Hurghada’ya ise 17 Ekim’de başlamıştır. 
Hurghada’da yapılan toplantıda THY Yönetim Kurulu Başkanı Ham-
di Topçu Türk Hava Yolları’nın Mısır’da dört noktaya uçuş gerçekleş-
tirdiğini ve iki ülkenin turizmine katkı yaptığının altını çizmiştir.34

TABLO 3: MISIR – TÜRKIYE TURIZM RAKAMLARI35

YIL 2010 2011 2012

Türkiye – Mısır 64.000 33.000 59.000

Mısır – Türkiye 61.560 79.665 112.025

Enerji alanında işbirliği kapsamında Mısır Ekonomi Bakanı 
Mümtaz El-Saeed Türkiye’ye Eylül ayında yaptığı ziyarette Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan’la görüşmüş, ülkesinin önümüzdeki yıllarda 
hayata geçirmek istediği 8.5 milyar dolar değerindeki başta elektrik 
alanında olmak üzere 15 enerji projesini Türk girişimcilerinin yap-
masını teklif etmiştir. Aynı görüşmede Mısır Elektrik Bakanı Mah-
mud Balbaa’da Türkiye’nin özellikle yenilenebilir enerji alandaki tec-
rübesinden faydalanmak istediklerini ve Türk firmalarına Mısır’daki 
yatırımlarda her türlü önceliği sağlayacaklarının altını çizmiştir.36 
Son olarak iki ülke arasındaki işbirliğinin daha önceki yıllarda çok 
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sınırlı olan savunma alanında da kendisini gösterdiğini belirtmek 
gerekir. Mısır yönetimi, insansız hava aracı üretiminde test aşama-
larını bitirip üretim sürecine geçmeye hazırlanan Türkiye’den bu 
anlamda talepte bulunmuştur. Bu çerçevede Kasım ayındaki ziyare-
tinde Savunma Bakanı İsmet Yılmaz Kahire yönetiminin Türk malı 
ANKA uçaklarından 10 adet sipariş ettiğini belirtmiştir.37 

Yukarıda detaylandırılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Kon-
seyi ile iki ülkenin başta ekonomi olmak üzere birçok alanda an-
laşmalar imzalandığını belirtmiştik. Bu çerçevede devrim sonrası 
süreçte Mısır yönetimi için en önemli ihtiyaçlardan olan sıcak para 
ihtiyacı da gündeme alınmıştır. Mısır, IMF (4.8 milyar dolar) ile yap-
tığı kredi görüşmelerinin dışında Türkiye (2 milyar dolar), Suudi 
Arabistan (2.7 milyar dolar) ve Katar (2 milyar dolar) gibi ülkelerle 
de doğrudan yardım veya düşük faizli kredi konusunda görüşmeler 
gerçekleştirmiştir.38 Türkiye ile Mısır arasındaki yardım anlaşma-
sı Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ve Başbakan Erdoğan’ın 
katılımıyla 1 Ekim 2012’de iki ülkenin maliye bakanları tarafından 
İstanbul’da imzalanmıştır. Anlaşmayla 1 milyar dolarlık yardımın 
ilk yarısı 2012 içerisinde ikinci yarısı ise 2013’ün Ocak ayında veril-
mesi kararlaştırılmıştır. Bununla birlikte Türk Eximbank tarafından, 
Türkiye’den Mısır’a ihraç edilecek mal ve hizmetlerin finansmanı 
amacıyla 1 milyar dolar tutarında finansman imkanı sağlanmasına 
ilişkin çalışmaların da devam ettiği ve 2013 içerisinde bu yardımın 
da gerçekleştirileceği duyurulmuştur.39 

Ekonomik işbirliği bağlamında iki ülkenin geleceğindeki potan-
siyelin farkında olan kamusal ve özel sektör aktörleri, birçok konuda 
Mısırlı makamlar ile yeni ortaklıklar kurmak üzere görüşmeler ger-
çekleştirmişlerdir. Bu çerçevede 2012’de girişimleri başlatılan bazı 
faaliyetler arasında, Kahire ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsaları 
arasında ortak işlemler gerçekleştirilmesi, iki ülke borsaları arasında 
teknik işbirliği, teknoloji paylaşımı, eğitim, veri üretimi alanlarındaki 
bilgilerin, kabiliyetlerin paylaşımı ve nihai olarak da ortak iş model-
leri geliştirilmesi40 ve Türkiye’den Mısır’a, Mersin-Dimyat ve İskende-
run-Dimyat Ro-Ro seferlerinin  başlatılması bulunmaktadır.41 Ortak 



173

TÜRKİYE’NİN MISIR POLİTİKASI 2012

projeler çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir 
Topbaş ve Kahire Valisi Usame Kemal iki şehir arasında eğitim, sağlık, 
temizlik ve geri dönüşüm alanlarında işbirliğini öngören bir protokol 
imzalamışlardır.42 Yine buna benzer bir şekilde Türkiye’nin Kahire Bü-
yükelçisi Hüseyin Avni Botsalı, Mısır Başbakanı Hişam Kandil ile gö-
rüşerek Türk hükümetinin Kahire’deki “çöp” probleminin çözümüne 
yardım amacıyla 150 çöp aracı hibe edeceğini belirtmiştir.43 

Ekonomik işbirlikleri ve artan ticari ilişkiler, Ankara’nın son yıl-
larda özellikle önem verdiği “ortaklık modelinin” yaratılmasında bü-
yük önem taşımaktadır. Bu bağlamda doğal kaynakları sınırlı olan 
ancak sanayi, turizm ve hizmet gibi alanlarda ciddi bir işbirliği po-
tansiyeli taşıyan Mısır ve Türkiye’nin bu fırsatları hayata geçirerek 
birbirlerinin ekonomilerine yapacakları katkı büyük önem taşımak-
tadır. Ankara ile Kahire arasında bu anlamdaki her yeni ortaklık iki 
ülkenin de çıkarına olacak, hem kısa hem de uzun vadede bu po-
tansiyel sosyal ve kültürel bağların da canlanmasını sağlayacak ve 
bölgesel bir sinerjinin oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. Nite-
kim 2012 yılı içerisinde iki ülke arasındaki yakınlaşma meyvelerini 
vermeye başlamış, bir taraftan ilişkilerde ekonomik canlılık yaşanır-
ken, diğer taraftan da sosyal, kültürel ve bilimsel işbirlikleri hayata 
geçirilmeye başlanmıştır.

Kültürel, Sosyal ve Bilimsel Etkileşim

AK Parti’nin son yıllardaki Türk Dış Politikası pratiğinin en 
dinamik biçimde hayat bulduğu coğrafya şüphesiz Ortadoğu’dur. 
Yeni dış politika araçlarının da her biçimde kullanıldığı bu bölgede 
Türkiye’ye olan ilgi de medyadan sokağa, akademiden kültür hayatı-
na her alanda kendisini hissettirmektedir. Bu durumun en bariz şe-
kilde gözlemlenebildiği ülkelerin başında Mısır geliyor. Bunda, Türk 
dış politikasının Mısır’a özel ilgisinin yanında, Mübarek döneminin 
de iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin önünde bir engel oluş-
turduğunu unutmamak gerekir. Buna ilaveten Türk dizi sektörünün 
Arap dünyasında giderek popülerleşmesi gibi hükümet-dışı aktörle-
rin de etkilerinden söz edilebilir. 
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Her geçen hafta yeni bir Türk dizisinin Mısır televizyonlarında gös-
terime girmesi, Başbakan Erdoğan’ın hayatının anlatıldığı Bir Liderin 
Doğuşu44 da dahil birçok Türkiye’yi anlatan yeni kitabın Arapça’ya 
çevrilerek Mısır’da satışa sunulması45, ülkenin karşılaştığı zorluklara 
yönelik konferans ve seminerlere Türkiye’den uzmanların davet edil-
mesi, ilk özel kültür merkezi olan Nil Sanat ve Kültür Merkezi’nin 
açılması46, Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki Türkçe öğretimi başta 
olmak üzere kültürel faaliyetlerin son derece hız kazanması gibi geliş-
meler özellikle Mısır toplumunda Türkiye’ye yönelik olumlu bir ilgi-
nin oluşmasının hem nedeni hem de sonucudur. Bu çerçevede Arap 
ve dünya medyasında öne çıkan ajanslardan olan Anadolu Ajansı’nın 
Arapça servisinin genel merkezinin 2012 Kasım ayında Kahire’de açı-
lışını örnek verebiliriz. Bölgedeki 23 ülkeyi kapsayan ajansın faaliyet-
lerini çoğu Mısırlı olan 50 çalışanın gerçekleştirecek olması yerel kay-
nakların da bu anlamda değerlendirildiğini göstermektedir.47 Ajansın 
açılışında yaptığı konuşmada Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, 
Türkiye’nin Mısır’a olan yakınlaşmasını “yeni bir eksen oluşuyor” ke-
limeleriyle açıklaması Ankara tarafının bu anlamda planlarını uzun 
vadeli yaptığının en güzel göstergesidir.48 

Bir taraftan Türk dizilerinin artması diğer taraftan da Türkiye’nin 
dış politikasında Mısır’a ve Arap dünyasına daha fazla yer vermesi 
Türk diline ve kültürüne olan ilgiyi de artırmıştır. 3 Mart 2010’da 
faaliyete başlayan Yunus Emre Kültür Merkezi49 zamanla bu anlam-
da önemli bir işlev görür hale gelmiş ve artan talebi karşılayabilmek 
için 2011’nin Eylül ayında yeni ve daha büyük bir binaya taşınmış-
tır.50 Merkezde öncelikli olarak Türk dili eğitimi verilirken, birçok 
sosyal aktivite ile Türk kültürünün Mısır’da tanıtılması yolunda fa-
aliyetler gerçekleştirilmektedir.51 Mısır’ın en büyük ikinci şehri olan 
İskenderiye’de Yunus Emre Kültür Merkezi’nin hazırlıkları tamam-
lanmış ve 2013’ün ilk aylarında merkez faaliyetlerine başlayacaktır.52 

Türk dizilerinin yaygınlaşmasının Arap dünyasındaki sosyal ya-
pıyı önemli bir biçimde etkilediği muhakkaktır. Her ne kadar diziler 
Türk toplumsal yapısını topyekün bir şekilde anlatmıyorsa da veya 
Muhteşem Yüzyıl örneğinde olduğu gibi tarihi yanlış yorumlamaları 
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barındırıyorsa da genelde Arap dünyasında özelde de Mısır’da Türk 
algısının şekillenmesinde bu dizilerin şüphesiz etkisi büyüktür. Bu 
etki zaman zaman eleştiri konusu da olmaktadır. Mısır Enformasyon 
Bakanı Salah Abdullah Maksud “Özel televizyonlarda yayımlanan 
Türk dizileri Türkiye’nin gerçek kültürünü yansıtmıyor ve Mısır te-
levizyonu bunları yayımlamayı kabul etmiyor. Bu sebeple biz Türk 
kültürünü en iyi şekilde ifade edecek ölçülü diziler çekilmesini ve 
Mısır resmi televizyon kanalı aracılığıyla tercümelerinin yapılması-
nı talep ediyoruz.” diyerek bu konudaki serzenişini belirtmiştir.53 Bu 
konu, yani Türk dizilerinin Mısır’ın (ve Arap dünyası) sosyal yapı-
sındaki doğrudan etkileri, elbette ki Türk ve Mısırlı sosyologlar için 
önemli bir sosyal fenomen olarak araştırılmayı beklemektedir.

Her ne şekilde olursa olsun Türk dizilerinin Arap dünyasında 
ve özellikle Mısır’da popülerleşmesi şüphesiz Türk dış politikasına 
olumlu katkılarda bulunmaktadır. Bu nedenle birçok gözlemci Türk 
dizilerini Ankara’nın “yumuşak gücü” çerçevesinde değerlendirir-
ken, Türkiye ile Arap dünyası arasındaki kültürel bağların canlan-
masında ve geliştirilmesinde dizilerin büyük bir rolünün olduğuna 
vurgu yapmışlardır.54 Kavramın mucidi Joseph Samuel Nye yumuşak 
gücü en yalın haliyle “başkalarının tercihlerini etkilemenin bir aracı” 
olarak tanımlamış, bunun kaynağının “bir ülkenin kültürü, politik 
değerleri ve dış politikasında” yattığını ifade etmiştir. Nye, yumuşak 
gücün tam olarak hükümetlerin kontrolünde olmadığını anlatırken 
de, Hollywood filmlerinin Amerikan hükümetleri tarafından kont-
rol edilemeyişini örnek vermiştir.55 

Yine bu çerçevede İngiliz Monocle dergisi, 2012’de ülkelerin as-
keri ve ekonomik değil; sosyal bütünlük ve kültürüyle diğer ülkeleri 
etkileyişini anlatan ‘yumuşak güç’ araştırmasında, ülkelerin diplo-
matik altyapısı, kültür alanında ortaya koydukları ürünler, eğitim 
kapasitesi, iş dünyasındaki cazibesi, düşünce kuruluşları ve inter-
net kullanıcılarının sayısı ve medyanın gücü gibi alanları inceleyerek 
bir Yumuşak Güç Endeksi hazırlamıştır. Buna göre İngiltere, Ame-
rika ve Almanya’nın ilk üç sırayı paylaştığı listede Türkiye 20. sırada 
yer almıştır.56 Şüphesiz Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği dip-
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lomatik açılımlar, kültürel faaliyetleri, iş dünyasında geçirdiği dönü-
şüm ve tabii ki dizilerinin Ortadoğu’dan Balkanlar’a uzanan büyük 
bir coğrafyada yaygınlaşması Ankara’nın yumuşak gücünü önemli 
derecede arttırmıştır. Bu çalışmanın daha önceki raporlarında Tür-
kiye 2010’da 25’inci 2011’de ise 23’üncü olmuştu.57

Son olarak iki ülke arasında Mübarek döneminden çok farklı 
olarak eğitim ve akademi gibi yeni alanlarda gidilen işbirliklerinden 
ve gerçekleştirilen faaliyetlerden bazılarına değinelim. Mısır Adalet 
Bakanlığı’na bağlı Yargı Araştırmaları Merkezi ile Türkiye Adalet 
Akademisi arasında imzalanan yargıçların ve savcıların eğitimi ile 
personel değişimini kapsayan işbirliği protokolü58 yargı alanında tec-
rübelerin paylaşımını öngörmektedir. Stratejik Düşünce Enstitüsü 
ve Kahire Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği, 150 Türk ve Arap 
akademisyenin katıldığı Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi59 ve Sa-
karya Üniversitesi’nde düzenlenen, açılış konuşması Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu tarafından yapılan, Mısır ve Arap dünyasından 
200 civarında akademisyen, siyasetçi ve gazetecinin katıldığı Orta-
doğu Kongresi60 gibi akademik aktiviteler de Ankara ve Kahire’nin 
dönüşen bir Ortadoğu’da üstlenebileceği ortak liderlik rolünün yeni 
ancak etkili araçları olarak değerlendirilebilir. Buna ilaveten birçok 
Türk üniversitesinin Mısır’daki yüksek eğitim kurumları ile proto-
koller imzalayarak öğrenci ve akademisyen değişimi programlarını 
planlamaları bu türdeki işbirliklerinin daha da kurumsal bir hale 
gelmesini sağlayacaktır. 

Sonuç

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki devrimler birçok anlamda bölge-
deki düzenin yeniden sorgulanmasının ve yapısal dönüşümlerin ya-
şanmasının önünü açacaktır. Yeni bir bölgesel oluşumun en önemli 
aktörlerinin başında şüphesiz Türkiye ve Mısır gelmektedir. Bu iki 
ülkenin işbirliğini geliştirmesi, paralel bir ekonomik kalkınma gös-
termesi ve kültürel bağlarını güçlendirmesi belki kısa sürede olmasa 
da uzun vadede hem bölgesel hem de küresel sonuçlar doğuracaktır. 
Mısır’ın Arap dünyasındaki etkinliği ve Türkiye’nin aynı coğrafyada 
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artan etkisi ile ekonomik gücü, bu iki ülkenin bölge politikalarının 
belirlenmesinde ne kadar etkili olabileceğinin açık bir göstergesidir. 
Nitekim Kahire’nin özellikle sivil yönetime geçişinden sonra dış poli-
tikasında Ankara ile paralel bir çizgi izlemesi ve bu anlamda birlikte 
hareket etme isteğini göstermesi iki başkentin bölge sorunlarına karşı 
ortak önlemler alacağının da işaretidir. Devrimden sonra “Mübarek 
döneminin durağan ve çarpık vizyonlu bakışına karşılık, Türkiye ken-
disine daha yakın bir yönetim ile muhatap olmaya başlamıştır. Tür-
kiye, Mısır’ı Arap Dünyası’na ve Afrika’ya açılan bir kapı ve müttefik 
olarak değerlendirebilir. Ekonomik ilişkileri geliştirmek iki tarafın da 
yararına olacaktır. Mavi Marmara dolayısıyla İsrail ile ve Suriye me-
selesi nedeniyle İran ve Irak ile sıkışan ilişkilere denge olarak Mısır ve 
Kuzey Afrika ile ilişkilerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır”.61 

Kahire yönetiminin 2012’de özellikle Gazze saldırısı karşısında 
İsrail’e yönelik tutumu, Suriye krizinde izlediği politika, Mursi’nin ilk 
ziyaretini Suudi Arabistan’a yaparak ekonomik yardım anlaşmasını 
imzalaması ve Tahran yönetimine karşı da mesafeli ve kontrollü bir 
yakınlaşma sürecine girmesi genel hatlarıyla Mısır dış politikasını 
Türkiye ile paralel bir konuma yerleştirmektedir. Ayrıca Mursi’nin 
Ankara’yı ziyaret etmesi ve Erdoğan’ın da Kahire’ye gelerek çok önem-
li 27 anlaşma imzalaması, iki ülkenin öncelikle işbirliğini derinleştir-
me ve buna paralel olarak dış politikalarında da ortak hareket etme 
iradelerinin açık göstergeleridir. 2012 yılı bu anlamda sağlam temel-
lerin atıldığı siyasetten ekonomiye, kültürden sanata ve akademiden 
eğitime birçok ortaklıkların gerçekleştiği ve projelerin hayata geçtiği 
bir yıl olmuştur. İlişkilerin bu minvalde devam etmesi ve Ankara ile 
Kahire’nin daha da yakınlaşması hem iki ülkenin bölgedeki güç po-
tansiyelini artıracak hem de Mısır ve Türkiye’nin liderliğini üstlendiği 
bölgesel bir yapının temellerinin atılmasını sağlayacaktır.

Kronoloji

17-18 Mart  Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile beraberindeki bü-
rokrat ve işadamlarından oluşan bir heyet Kahire’yi ziya-
ret ederek resmi temaslarda bulundu.
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2-3 Temmuz  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu temaslarda bulunmak 
üzere Mısır’a resmi ziyarette bulunarak, Mısır Cumhur-
başkanı Muhammed Mursi ve Dışişleri Bakanı Kamil 
Amr ile bir görüşme gerçekleştirdi.

15 Ağustos  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Mekke’de Mısır Cum-
hurbaşkanı Muhammed Mursi ile görüşmesi Mısır’da ilk 
sivil cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından devlet baş-
kanları düzeyindeki ilk buluşma idi.

17 Eylül  Ahmet Davutoğlu, Türkiye, İran ve Mısır Dışişleri Bakan-
larının katıldığı Suriye Toplantısına iştirak etmek üzere 
Kahire’ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

30 Eylül-1 Ekim  Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi göreve gelişinin 
ardından Türkiye’ye ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Mursi, 
AK Parti kongresine katılmış ve TOBB’da düzenlenen 
Türk-Mısır işadamları zirvesinde konuştu. 

1 Ekim  Türkiye devrim sonrası ekonomik kalkınmasına yardım-
cı olmak üzere Mısır’a 1 milyarı doğrudan kredi olmak 
üzere 2 milyar dolarlık finansal yardım yapma kararı 
aldı. Yardım anlaşması Muhammed Mursi ve Başbakan 
Erdoğan’ın katılımıyla iki ülkenin maliye bakanları tara-
fından İstanbul’da imzalandı. 

8 Ekim  Mısır Turizm Bakanı Hişam Zazau İstanbul’a gelerek te-
maslarda bulundu. 

9 Kasım  Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kamil Amr Ankara’ya 
geldi. Görüşmelerde 2014 yılının Türkiye’de Mısır, 2015 
yılının ise Mısır’da Türkiye yılı olarak kutlanmasına karar 
verildi.

17-18 Kasım  Başbakan Erdoğan 10 bakan, 60 bürokrat ve 300’ün üze-
rinde işadamı ile Kahire’ye resmi bir ziyarette bulundu. 
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi çatısı altındaki 
görüşmelerde iki ülke arasında 27 anlaşma imzalandı.

18 Kasım  Anadolu Ajansı’nın Ortadoğu’daki yeni merkezi Kahire’de 
açıldı. 

20 Kasım  Ahmet Davutoğlu Arap Ligi üyesi bazı devletlerin Dışiş-
leri Bakanları ile birlikte İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırı-
sı sırasında Mısır üzerinden Gazze’yi ziyaret etti. Ayrıca, 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve AK Parti Başkan Yardım-
cısı Ömer Çelik Gazze’de ateşkes sağlanması amacıyla 
Mısırlı taraflarla bir araya geldi. 
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1 Aralık  İstanbul’da düzenlenen Türk-Arap forumuna katılmak 
üzere Mısır Dışişleri Bakanı Kamil Amr Türkiye’ye geldi. 
Bakan Amr, Türk mevkidaşı Ahmet Davutoğlu ve Suudi 
Arabistan Dışişleri Bakanı Suud el-Faysal ile üçlü bir gö-
rüşme gerçekleştirerek Suriye krizi ile ilgili fikir alışveri-
şinde bulundu.
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Giriş
Ortadoğu bölgesinde özellikle Suriye çerçevesinde yaşanan ça-

tışmalar bütün bölgeyi saracak bir mezhep savaşı riskini artırıyor 
ve böyle bir riski ortadan kaldırabilecek adımları atma kapasitesine 
ve sorumluluğuna sahip olan iki ülke Türkiye ve İran’dır. Ankara ve 
Tahran ortak hareket edebilseler hem bölgenin yıkıcı bir mezhep sa-
vaşına sürüklenmesini engelleyebilir hem de Ortadoğu’da yaşanan 
sorunlara, bölge dışı aktörlerin karışmasına gerek kalmadan bölgesel 
çözümler üretebilirler. Bölge dışı aktörlerin çözüm adı altında yap-
tıkları müdahalelerin yol açtığı büyük tahribatlar Irak ve Afganistan 
örneklerinden hatırlanırsa, bölgesel çözümün ne kadar önemli oldu-
ğu daha iyi anlaşılır.

Ancak bölgesel çözümün en etkili aktörleri olabilecek olan Türki-
ye ile İran’ın 2012 yılında giderek böyle bir konumdan uzaklaştıkları 
ve daha fazla Suriye sorununun içerisine çekilip taraf oldukları gö-
rülmüştür. Özellikle İran’ın Hizbullah’ı da devreye sokmak suretiyle 
bütün imkanlarıyla Esed Yönetimi’ne destek vermesi, Suriye politi-
kasını Esed’in devrilmesi üzerine kurgulayan Türkiye’yi çok rahatsız 
etmiştir. Aynı şekilde, Türkiye’nin muhaliflere destek veren politikası 
da Tahran tarafından eleştirilmiştir. 

İki ülke yönetimlerinde dış politika açısından sorumluluk ma-
kamında bulunan cumhurbaşkanı, başbakan veya dışişleri bakanı 
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düzeyindeki yetkililerin birbirlerine karşı eleştirilerinde temkinli 
davrandıkları ve aralarındaki sorunları tamir edilemez bir düzeye 
taşımaktan kaçındıkları görülmüştür. Ancak dış politika sorumlu-
luğuna sahip olmayan bazı yetkililerin çok sert açıklamaları da 2012 
yılında Türk-İran ilişkilerine damgasını vurmuştur. Bu çerçevede, 
İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgene-
ral Emir Ali Hacızade’nin “Türkiye’deki füze savunma sistemlerinin 
siyonist rejimin emniyetini temine yönelik” olduğu yönündeki açık-
laması,1 İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Baş-
kanı Alaeddin Burucerdi’nin “Türkiye’nin son dönemlerde bölgede 
istikrarı sağlama yolundan saptığı” yönündeki sözleri,2 aynı komis-
yonun Başkanvekili Muhammed Kevseri’nin İstanbul’daki Suriye’nin 
Dostları konferansını “Suriye’nin düşmanları” olarak adlandırarak, 
Türkiye’yi “emperyalizmin taşeronu” olmakla suçlaması,3 yine aynı 
komisyonun sözcüsü Hüseyin Nakavi’nin Türkiye’ye konuşlandırı-
lan “Patriot füzelerinin Suriye sınırına yerleştirilmesinin bu ülkeye 
karşı savaş ilanı anlamına geldiğini ve bunun bölgesel bir savaşla 
sonuçlanacağını” iddia etmesi,4 İran Genelkurmay Başkanı Hasan 
Firuzabadi’nin Suriye konusunda “bu şekilde hareket etmeleri du-
rumunda bir sonraki seferde sıranın Türkiye ve diğer ülkelere gele-
ceği” şeklindeki açıklamaları,5 Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın 
Tahran’ın Suriye konusundaki politikasını kastederek “hem İslam 
Cumhuriyetisin, hem bunlara seyirci kalıp destek veriyorsun! 25 bin 
insanın ölmesine İran’ın sessiz kalmasını yakıştıramadım” şeklin-
deki6 ve İran’ın PJAK ile savaşı ve Türkiye ile istihbarat paylaşımını 
durdurduğuna yönelik açıklamaları7 ve İçişleri Bakanı İdris Naim 
Şahin’in “İran’ın PKK terör örgütüne destek verdiğini biliyoruz” şek-
lindeki açıklamaları örnek olarak gösterilebilir.

Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler bu açıklamalarla zaman za-
man gerginleşse de, liderler arasında görüşmeler devam etmiş ve 
bu görüşmelerde her iki ülke liderleri birbirlerine karşı çok olumlu 
açıklamalarda bulunmayı sürdürmüşlerdir. Bu çerçevede, Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun “İsrail’in İran›a dönük askeri hareka-
tı karşısında ilk duracak ülkelerden biri de biz oluruz” açıklaması,8 
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın  “Türkiye devleti ve milletinin 
İran’ın nükleer çalışmalarını desteklediği ve gelecekte de bu politi-
kaya devam edecekleri” şeklindeki ifadeleri9 ve İran Cumhurbaşkanı 
Mahmud Ahmedinejad’ın “İran-Türkiye ilişkileri siyasi, ekonomik 
ve kültürel alanların ötesinde inanç ve kardeşlik üzerine kurulu-
dur”10 şeklindeki açıklamaları örnek olarak gösterilebilir.

Ayrıca Türkiye nükleer sorun çerçevesinde Batılı ülkelerle ya-
şadığı sorunlarda İran’a destek vermeye devam ederek sorunun 
çözümü kapsamında İran’a karşı kuvvet kullanılmasına kesin bir 
dille karşı çıkmıştır. Yine iki ülke arasındaki ticaretin, siyasi alanda 
yaşanan bütün sorunlara rağmen 2012 yılında bir önceki yıla göre 
yaklaşık yüzde 26’lık bir artışla 21,9 milyar dolara ulaştığı görülmüş-
tür. Bu artışta, İran’ın kendisine karşı uygulanan yaptırımlar nede-
niyle Türkiye’ye sattığı doğalgaz ve petrolün karşılığını altın olarak 
almasının önemli bir payı olsa da, yaklaşık 6,5 milyar doları bulan 
altın ve diğer değerli taşlar ithalatı (2011’de bu sadece 54 milyon do-
lardı) dışarıda bırakıldığında Türkiye-İran ticaretinin 2012 yılında 
yaklaşık olarak 2011’deki seviyesinde olduğu görülür. Bu çerçevede 
dikkat çekilmesi gereken bir başka nokta ise, İran’a karşı uygulanan 
yaptırımların ağırlaştırılmasına rağmen Türkiye’nin sadece BM kap-
samındaki yaptırımlara uygun davranacağını ilan etmesi ve ABD 
ve AB tarafından İran’a uygulanan yaptırımları kendi çıkarlarına 
zarar vereceği gerekçesiyle reddetmesidir.11 Bu politika çerçevesin-
de Türkiye’nin İran’dan mineral yakıt (büyük ölçüde petrol ve doğal 
gaz) ithalatı küçük bir azalışla 2012’de 10,7 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşmiş (2011’de 11 milyar dolardı) ve İran Türkiye’nin petrol 
ithalatının yaklaşık yarısını temin ettiği ülke olmaya devam etmiştir.

Suriye Sorunu

2012 yılı içerisinde Türkiye ile İran arasında yaşanan sorunların 
en önemli kaynağı Suriye konusunda iki ülkenin farklı politikalar 
izlemeleri ve bu farklı politikaların Ankara ve Tahran’ı “temsilciler 
üzerinden savaş yürüten aktörler” pozisyonuna sürüklemesi olmuş-
tur. Türkiye’nin desteklediği Muhalifler ile İran’ın desteklediği Esed 
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Yönetimi güçleri ve Hizbullah arasında yaşanan çatışmalar iki ülke-
yi karşı karşıya getirmiştir. Ancak her iki ülke de, sahip oldukları 
köklü devlet geleneklerinin kendilerine öğrettiği şekilde, “temsilciler 
üzerinden” yürüttükleri bu mücadeleyi sınırlı bir düzeyde tutmuş ve 
doğrudan çatışma içerisine sürüklenmekten itinayla kaçınmışlardır.

Suriye ile ilgili faaliyetleri nedeniyle iki ülkenin birbirlerine karşı 
yönelttikleri suçlamalar yılın ilerleyen dönemlerinde giderek belir-
ginleşip ağırlaşsa da, ilk aylarda daha temkinli açıklamalar söz konu-
su olmuştur. Ocak ayı başında İran’ın Mehr haber ajansına konuşan 
İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Ala-
eddin Burucerdi, “İran’ın bölgede istikrarın sağlanması konusunda 
Türkiye ile sürekli olarak danışma ve ortak çaba içerisinde olduğunu” 
ifade ettikten sonra, Türkiye’nin son dönemlerde “bölgede istikrarı 
sağlama yolundan saptığı” yönünde bir suçlamada bulunmuş ve İran 
ve Türkiye’nin Suriye konusunda ortak hareket etmesinin şartlarını 
ortaya koymuştur: “Türkiye’nin Suriye ile ilgili geçmişteki politika-
larını yeniden gözden geçirmesi ve Suriye’deki değişim sahnesi ile 
ilgili gerçekleri kabul etmesi, Suriye’de istikrar ve bölgede emniyetin 
korunmasının önemini dikkate alması, Suriye’yi bölgedeki istikrar 
ve emniyet zincirinin bir halkası olarak görmesi durumunda, İran 
ve Türkiye’nin Suriye meselesi karşısındaki ortak diplomasisi adına 
gerekli altyapı sağlanmış olacaktır.”12 

4-5 Ocak tarihlerinde İran’a resmi bir gezi gerçekleştiren Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun ise İran tarafına göre daha dikkatli bir 
dil kullandığı görülmüştür. Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın da da-
hil olduğu çok yoğun bir görüşme trafiğinin ardından13 İran Dışişleri 
Bakanı Ali Ekber Salihi ile yaptığı basın toplantısında “Ortadoğu’nun 
iki önemli ülkesi olan İran ve Türkiye’nin, Irak’ta ABD’nin çekilme-
si sonrasında yaşanan iç siyasi gerilim ve Suriye’deki ayaklanmalar 
konusunda birlikte çözüm bulabilecek” konumda olduklarını, bu 
iki ülkedeki gelişmeleri birlikte yakından takip ettiklerini ve istişa-
releri sürdüreceklerini ifade etmiştir. Ortadoğu’da yaşanan değişim 
talebini desteklediklerini dile getiren Davutoğlu, Suriye’de de diğer 
ülkelerde olduğu gibi halkın iradesinin siyasi sisteme yansımasının 



189

TÜRKİYE’NİN İRAN POLİTİKASI 2012

gerekliliğine, bu konuda dış müdahaleye gerek kalmadan ve süratle 
bu değişimin halkın iradesi doğrultusunda gerçekleşmesi ve akan 
kanın durmasının zorunluluğuna dikkat çekmiş ve “İran’ın bu ko-
nuda özellikle Suriye yönetimi nezdinde tavsiyelerde bulunmasının 
sürece büyük katkı yapacağını düşündüklerini” ifade etmiştir.14

Ortadoğu’da Arap Devrimleri çerçevesinde yaşanan gelişmeler 
ışığında Suriye, Irak ve Lübnan’da Türkiye ve İran’ın birbiriyle çeli-
şen politikalar izlemeleri bazı kesimlerde her iki ülkenin mezhepçi 
politikalar izlediği eleştirilerine yol açmıştır. Bakan Davutoğlu’na 
İran ziyareti ardından katıldığı bir televizyon programında bu yön-
de bir soru sorulduğunda, “Türk-İran ilişkisi Şii-Sünni rekabetinin 
bugün yansımasından ibaret bir ilişki biçimi değil. Bizim İran’la gizli 
bir savaşımız falan yok. Aynı coğrafyada olan ülkelerin işbirliği ve 
rekabet ilişkisinden daha doğal bir şey yok. Bazı konularda işbirli-
ği yaparsınız, bazı konularda rekabet edersiniz” sözleriyle karşılık 
vermiştir. Türk-İran ilişkilerinin çok köklü ilişkiler olduğuna dikkat 
çeken Davutoğlu, İran’ın mezhep yayılmacılığı üzerine bir politika 
yürüttüğü konusundaki tezlere de karşı çıkarak, coğrafi özelliği ve 
İslam Devrimi’nden dolayı oluşan tecrübe birikimine dikkat çektiği 
İran gibi bir devletin bütün politikasını mezhepçiliğe indirgemenin 
mümkün olmadığını ifade etmiştir.15

Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun diplomatik bir üslupla ve temkinli 
bir şekilde hareket etmesine karşılık Türkiye-İran arasındaki ilişkiler 
özellikle Suriye konusundaki farklı politikalardan dolayı giderek ger-
ginleşmiştir. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın Şubat ayı başında 
yaşanan ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bir saldırının ardın-
dan Esed yönetimine destek veren İran’a yönelik suçlamaları bu ger-
ginliğin göstergesi olmuştur. “Suriye’de bir kandil gecesinde yaşanan 
bu vahşeti İran nasıl karşılıyor, duymak istiyorum. … Eğer onlardan 
bir ses seda çıkmazsa ülkelerinin içindeki İslam kelimesini çıkarma-
ları gerekir” ifadeleriyle Tahran yönetimini eleştiren Arınç, Suriye’de 
yaşanan katliamların sorumlusu olarak gördüğü Esed yönetimine 
verdiği desteği kesmesini talep etmiştir: “Bizim bildiğimiz İran İslam 
Cumhuriyeti diye bir ülke var. Yoksa İran filan mezhep grubu adına 
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bir ülkenin ismi yok. Dolayısıyla bu dayanışma, Müslümanların göz 
göre göre öldürüldüğü bir gecede bir günde görmezlikten gelinecek 
bir şey değildir. Her ülkenin bu olay karşısında kendisini test etmesi 
gerekir. Dolayısıyla Suriye yalnız bırakılmalıdır.”16

Bu arada Suriye nedeniyle iki ülke ilişkilerini zorlayan başka geliş-
meler de yaşanmıştır. 7-8 Ocak 2012 tarihlerinde 4 İran tırı Suriye’ye 
geçmek üzereyken Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’nda durdurulmuş 
ve uzun süre alıkonulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda bu 
araçların taşıdığı yükler arasında silah yapımında kullanılan malze-
meler tespit edildiği yönünde haberler Türk basınında yer almıştır.17 
Türkiye’nin aksi yöndeki çabalarına rağmen İran’ın Suriye yöneti-
mine verdiği destek devam etmiştir. Şubat ayı ortalarında iki İran 
savaş gemisinin Süveyş Kanalı’nı geçerek Suriye’nin Tartus Limanı’nı 
ziyaret etmesi Tahran’ın Esed Yönetiminin devam etmesi için kararlı 
olduğunun altını çizen bir eylem olarak göze çarpmıştır.18 

İran’ın bu desteğinin Suriye’deki dikta rejiminin devamı konusun-
da ne kadar önemli olduğunu Başbakan Erdoğan Nükleer Güvenlik 
Zirvesi’ne katılmak üzere Güney Kore’ye giderken uçakta gazetecile-
rin sorularına verdiği cevapta şu sözlerle ifade etmiştir: “Beşar Esad, 
zamana oynuyor. Rusya, Çin ve İran’ın desteğiyle ayakta kalıyor. Bu 
destek çekilirse çok şey değişir.”19 Güney Kore dönüşünde Tahran’a 
uğrayan Başbakan Erdoğan İranlı liderlerle görüştüğü birçok başka 
konunun yanında Suriye meselesini de konuşma ve bu rahatsızlığını 
dile getirme fırsatı bulmuştur. Erdoğan-Ahmedinejad ve Erdoğan-
Hamaney görüşmelerinin en önemli özelliği daha önceki yıllardaki 
görüşmelere göre daha çok sorunların öne çıktığı ve işbirliği alanla-
rının geride kaldığı temaslar olmalarıdır. Bu görüşmelerde en fazla 
öne çıkan sorun ise Suriye konusu olmuştur. 

Bölgesel liderler olarak Suriye sorununun çözümü konusunda 
büyük sorumluluğa sahip olan taraflar birbirlerini kendi pozisyon-
ları konusunda ikna etmeye çalışmış ancak bunda başarılı olama-
mışlardır. Başbakan Erdoğan’ın Türkiye’ye dönüşünde yaptığı açık-
lamada, İran temaslarının çok başarılı olduğunu ve Hamaney’in 
Türkiye ile İran’ın Suriye konusunda dayanışma içerisinde hareket 
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etmeleri gerektiği yönündeki sözlerinin altını çizmesine rağmen,20 
bu gezi sırasında Davutoğlu ile bir basın açıklaması yapan İran 
Dışişleri Bakanı Salihi’nin “Suriye konusunda Türkiye ile görüş 
ayrılıklarına sahibiz” sözü sorunun iki taraf açısından zorluğunu 
göstermiştir.21

Türkiye, halkının özgürlük ve demokrasi taleplerini silah yo-
luyla bastıran ve her geçen gün katliamlarına yenisini ekleyen Esed 
Yönetiminin sona ermesi gerektiğini ve Şah döneminde benzer bir 
diktatörlük altında ezilen İran halkının başkaldırması sonucu ikti-
darda olan İran yönetiminin Suriye halkının taleplerini en iyi anla-
yan kimseler olarak Esed yönetiminin karşısında ve “mazlum halkın 
yanında” olması beklentisi içinde olmuştur. Buna karşılık Tahran 
yönetimi, Suriye’de yaşanan karışıklıkların ABD ve İsrail önderli-
ğindeki uluslar arası güçler tarafından başlatıldığını, Esed Yöneti-
minin devrilmesiyle asıl amacın İran’ın zayıflatılması ve Lübnan’daki 
Hizbullah’ın etkisizleştirilmesi olduğunu düşünmüş ve Türkiye’nin 
de bu “uluslararası komploya destek olduğunu” iddia etmiştir. An-
cak yukarıda değinildiği gibi, her iki taraf da bu düşüncelerini ifade 
ederken diplomatik bir üsluba çok dikkat edip birbirlerine karşı çok 
ağır ifadeler kullanmaktan kaçınmışlardır.

Ancak Nisan ayı başında İran’dan gelen bir açıklama ile bu üs-
lubun bozulmaya başladığı görülmüştür. Batıya karşı sert tutu-
muyla bilinen İran Meclis Başkanı Ali Laricani İstanbul’da yapılan 
“Suriye’nin Dostları” toplantısını eleştirerek, BM Suriye Temsilcisi 
Kofi Annan’ın Suriye sorununa çözüm bulmak için çalışmaları sü-
rerken yapılan bu toplantının “İsrail’e yeni bir nefes aldırmak için 
yapıldığını” ileri sürmüş ve konferansa katılan ülkelere, “eğer sizler 
bölgedeki demokrasi için endişeliyseniz, neden Bahrey’deki vahşi 
diktatörlüğe ve bazı diğer ülkelerdeki diktatörlüğe sessiz kalıyorsu-
nuz?” sorusunu sormuştur. Bu açıklamalara paralel olarak İran Mec-
lisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanvekili Muham-
med Kevseri de İstanbul’daki konferansı “Suriye’nin düşmanları” 
olarak adlandırarak, Türkiye’yi “emperyalizmin taşeronu” olmakla 
suçlaması Ankara’da ciddi bir tepkiye yol açmıştır.22
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İran’ın Ankara’daki büyükelçisi Bahman Hüseyinpour’u dışişleri 
bakanlığına çağırarak Laricani ve Kevseri’nin açıklamaları hakkında 
izahat isteyen Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Türkiye’nin Washington’un 
etkisiyle hareket ettiği yönündeki yorumlara tepki gösterip Suriye’de 
yaşanan katliamlara sessiz kalanları eleştirmiş ve Türkiye’nin bağım-
sız politika izlediğinin altını şu ifadelerle çizmiştir: “Nasıl BM’de İran 
lehine oy kullanırken bağımsızsak Suriye’deki katliam karşısında da 
vicdan ve ilkelerimizle hareket ediyoruz.”23

İki ülke arasındaki atmosfer bu şekilde giderek daha fazla bozu-
lurken Türk medyasında İran’ın Esed Yönetimi’ne desteğini artırdı-
ğına ve artık bu desteğin İranlı askerlerin de Suriyeli muhaliflere kar-
şı çatışmalara katılmaları boyutuna vardığına dair haberlerin yayın-
lanması Türkiye kamuoyundaki İran karşıtlığını artırmıştır.24 İranlı 
bazı resmi yetkililerin Türkiye’yi suçlayan ifadeleri ve bu ifadelerin 
Türk medyasında yayınlanış biçimi de iki ülke arasındaki gerginliğin 
artmasına neden olmuştur.

İran Genelkurmay Başkanı Hasan Firuzabadi’nin Ağustos ayı ba-
şında yaptığı açıklamalar buna örnek olarak gösterilebilir. İran Dev-
rim Muhafızları’nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamasın-
da Firuzabadi, “büyük şeytan” Amerika’nın hedefleri doğrultusunda 
hareket etmekle suçladığı Suriye’nin bazı komşularının yanlış bir 
yolda olduklarını ifade ettikten sonra, “bu şekilde hareket etmeleri 
durumunda bir sonraki seferde sıranın Türkiye ve diğer ülkelere ge-
leceği” uyarısında bulunmuştur.25 Suriye’de akan kandan Suudi Ara-
bistan, Türkiye ve Katar’ın sorumlu olduğu suçlamasında bulunan 
İran Genelkurmay Başkanı, bu ülkelerin de El-Kaide terörizminin 
yayılmasının kurbanı olabilecekleri açıklamasını yapmıştır.26 

Aynı günlerde Genelkurmay Başkanı kadar önemli temsil ma-
kamında olmayan başka İranlı siyasilerden de Türkiye’yi suçlayan 
açıklamalar gelmiştir. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika 
Komisyonu üyesi Kazım Celali, Suriye’de kaçırılan İran vatandaşları-
nın can güvenliğinden “Türkiye ve ülkedeki teröristleri destekleyen 
ve silahlandıran diğer ülkelerin” sorumlu olduğunu ileri sürerken, 
İran Meclis Başkanı Laricani’nin danışmanı Hüseyin Şeyhülislam da 
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aynı konuyla ilgili olarak, “İran vatandaşlarının Ankara’nın yeşil ışığı 
olmadan kaçırılamayacağını ve vatandaşlarının can güvenliğinden 
Türkiye’nin sorumlu olduğunu” iddia etmiştir.27

İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi’nin Türkiye ziyaretinin he-
men öncesinde yapılan bu açıklamalar, İran’daki Ahmedinejad Yöne-
timi ile daha muhafazakar kanat arasındaki güç mücadelesini ortaya 
koysa da Ankara’nın bu suçlamalara cevabı sert olmuştur. Dışişleri 
Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İran Genelkurmay Baş-
kanı Hasan Firuzabadi’nin açıklaması başta olmak üzere, bazı İranlı 
yetkililer tarafından ülkemizle ilgili olarak yapılan asılsız ithamlarla 
dolu açıklamaları ve son derece yakışıksız tehditleri şiddetle kınıyo-
ruz” ifadesinin ardından, ABD’nin hedefleri doğrultusunda hareket 
edildiği ithamlarına cevap olarak, Türkiye’nin, dış politikasında ken-
di hedef ve ilkeleri doğrultusunda hareket eden, büyük devlet gele-
neğine sahip bir ülke olduğu vurgulanmıştır: “Bunu, en çok asırlar-
dır komşuluk ilişkileri sürdürdüğümüz İranlı yetkililerin bilmesi ve 
kavramış olması gerekir. Nitekim, İran›ın nükleer programıyla ilgili 
BM Güvenlik Konseyi›nde yapılan oylamadaki ilkesel tutumumuz 
malumdur. Türkiye’nin dış politikasındaki ilkeli  tavrı herkes tara-
fından bilinmesine rağmen, muhtelif görevlerdeki İranlı yetkililerin 
ülkemizi hedef alan açıklamalarının devam etmesi kabul edilemez 
bir sorumsuzluktur.”28

Aynı açıklamada “Suriye’deki rejimin sebep olduğu insanlık dra-
mının Suriye içindeki ve dışındaki sorumlularının kimler olduğu, 
her gün yüzlerce masum insanın katlinin vebalını kimlerin taşıdı-
ğı  herkesin malumudur. Bunlar, tarih ve insanlık vicdanı önünde 
mutlaka hesap verecektir” ifadeleriyle İran sert bir şekilde suçlanır-
ken, Suriye’de kaçırılan İran vatandaşlarının kurtarılması konusun-
da Türkiye’nin insani mülahazalarla her türlü gayreti gösterdiği ifade 
edilmiş ve İranlı yetkililer artık, “ülkemizle ilgili mesnetsiz açıklama-
lara son vermeye ve komşuluk ilişkilerinin ruhuna yakışacak şekilde 
davranmaya davet” edilmiştir.”29

Bu gerginliğin gölgesinde gerçekleşen İran Dışişleri Bakanı Ali 
Ekber Salihi’nin Türkiye ziyaretinin ana konusunu da Suriye me-
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selesi oluşturmuştur. Dışişleri Bakanı Davutoğlu İranlı meslektaşı-
na, son günlerde İranlı bazı yetkililerin yaptığı açıklamaların kabul 
edilemez olduğunu ve “Esed rejimine verilen desteğin canlara mal 
olduğunu” söyleyerek İran’ın tutumundan duyduğu rahatsızlığı ifa-
de etmiştir. Başbakan Erdoğan da, “Suriye’deki ‘kanlı gelişmelerin’ 
sorumlusunun Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar olduğuna” dair 
İran tarafından gelen açıklamaların “düşündürücü ve üzüntü verici” 
olduğunu dile getirmiştir.30

Dışişleri Bakanı Davutoğlu sonraki günlerde de bu konu hak-
kında tepkisini dile getiren açıklamalar yapmaya devam etmiştir. 8 
Ağustos’ta Myanmar ziyareti öncesinde havaalanında yaptığı basın 
toplantısında, Türkiye ile İran arasında köklü ilişkilerin varlığına 
dikkat çektikten sonra, Suriye konusunda iki ülke arasında görüş ay-
rılıklarının yaşandığını ifade etmiş ve bu konuda İran’dan beklentile-
rini tekrar etmiştir: “Bölgedeki değişimleri de gözeterek, Suriye’deki 
akan kan nedeniyle açık tavır takınmasını beklemek bizim hakkı-
mızdır.”31  Davutoğlu aynı gezi esnasında uçakta yaptığı açıklama-
sında da İran’a yönelik sert suçlamalarına devam etmiştir: “Suriye’de 
on binlerce insanın ölümünden sorumlu olan bir yönetimle ilişki-
yi sürdürecekseniz ve yönetime destek vereceksiniz sonra dönüp 
Türkiye’yi tehdit edeceksiniz. Bunun dürüstlükle bir alakası yok.”32

İran’dan yapılan suçlamaların Ankara’da uyandırdığı tepkinin bü-
yüklüğü başka siyasilerin de konu ile açıklamalarına yansımıştır. Ga-
zetecilerle bir iftar yemeğinde bir araya gelen Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç da İran’ın İslamcı kimliği üzerinden Suriye politikasını 
sert bir şekilde eleştirmiştir: “Hem İslam Cumhuriyetisin, hem bun-
lara seyirci kalıp destek veriyorsun! 25 bin insanın ölmesine İran’ın 
sessiz kalmasını yakıştıramadım. İran, Esad’ın zorda olduğunu bile 
bile desteğini sürdürüyor. Bu, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilere 
zarar verebilecek bir boyutu gösteriyor.”33

Ancak Türkiye’den gelen bu reaksiyonlara rağmen Suriye ko-
nusunda İran’dan gelen eleştiri ve suçlamalar devam etmiştir. 20 
Ağustos’ta Gaziantep’te gerçekleştirilen ve 9 kişinin hayatını kay-
bettiği bombalı saldırının ardından İran Meclisi Milli Güvenlik ve 
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Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hüseyin Nakavi’nin, Türkiye’nin 
karşı karşıya kaldığı bu eylemlerin kendi politikasının bir sonucu 
olduğunu ima eden sözleri iki ülke arasındaki gerginliğin iyice art-
masına yol açmıştır. Türkiye’nin El-Kaide ve Suriye’deki diğer terör 
gruplarına destek verdiğini, bu desteğin sadece Suriye’deki sivillerin 
hayatını kaybetmesine neden olmadığını, Türkiye’nin de güvenliğini 
tehlikeye soktuğunu ileri süren Nakavi, Ankara’nın Suriye’nin içişle-
rine karışmaktan vazgeçmesini şu kelimelerle uyarmıştır: “Türkiye, 
şimdi bir iç krizle karşı karşıya kalmış durumda. Ankara, Suriye’ye 
karışacağına ve bu ülke için düşmanca beyanat vereceğine kendi iç 
işlerini çözmeye baksın.”34 

Terör saldırısı nedeniyle çok sayıda vatandaşını kaybettiği bir dö-
nemde İranlı bir yetkiliden gelen bu açıklamalar Türkiye’de Tahran’a 
yönelik olumsuz havayı iyice güçlendirmiş ve bazı kesimlerde Gazi-
antep saldırısının arkasında İran’ın olduğu yorumlarının yapılmasına 
neden olmuştur. Zaman gazetesinden Mümtaz’er Türköne,35 “Gazi-
antep katliamı, İran-Suriye cephesinin, PKK’nın taşeronluğunda 
Türkiye’ye yönelik bir taciz operasyonu” ifadelerini kullanırken, aynı 
gazetede yazan Joost Lagendijk’ın “İran’ın kirli parmak izleri”36 baş-
lıklı yazısında ve Yeni Şafak gazetesi “Esed ve İran, Türkiye’ye bedel 
ödetmek istiyor”37 başlıklı röportajında Türkiye’de yaşanan Gaziantep 
saldırısı benzeri eylemlerde İran’ın parmağı olduğu suçlamalarına yer 
vermişlerdir. Ancak gerek hükümet yetkilileri ve gerekse diğer basın 
organları Gaziantep saldırısı ile İran arasında bağ kuran bu türden 
yorumlarda bulunmamışlar, daha çok PKK üzerinde durmuşlardır.38 

Eylül ayı içerisinde Suriye sorununun çözümü konusunda bölge 
ülkelerinin işbirliği yapabileceklerine dair bir haber heyecan uyan-
dırmıştır. Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin, Kahire’de 
düzenlenen Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısında, Suriye kri-
zinin çözümü için Mısır, Suudi Arabistan, Türkiye ve İran’dan olu-
şan dörtlü bir komisyonun yakında toplanacağını duyurması artık 
Suriye’de daha fazla kan dökülmesinin engellenmesine varacak bir 
girişim olarak telakki edilmesine neden olmuştur. Ancak bu duyu-
ruyu yapan Mursi’nin, “Değişimin zamanı geldi. Reform konuşarak 
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vakit kaybetmeyin. Suriye halkı açıkça kararını vermiş durumda”39 
ifadeleriyle Esed rejiminin artık ömrünün kalmadığını açıklaması-
nın İran tarafından hiç de hoş karşılanmayacağı düşünüldüğünde 
bu sürecin kolay olmayacağı anlaşılmıştır. Özellikle de araları çok 
sorunlu olan Suudi Arabistan ile İran’ın aynı masa etrafında oturup 
Suriye konusunu görüşmeleri çok zor bir ihtimal olmuştur.

Tahran ve Riyad yönetimlerinin Suriye sorununun çözümü ko-
nusunda işbirliği yapması gerçekten mümkün olmamış ve Mursi’nin 
inisiyatifiyle oluşturulan “Suriye Dörtlü Temas Grubu” dışişleri ba-
kanları düzeyinde ilk toplantısını Suudi Arabistan olmadan 17 Eylül 
tarihinde Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirmiştir.40 Üç ülkenin 
dışişleri bakanları yanında, Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Özel 
Temsilcisi El-Ahdar el-İbrahimi ve Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil 
el-Arabi’nin de katıldığı toplantı sonrasında ortak basın açıklaması 
yapan dışişleri bakanları özellikle böyle bir buluşmanın gerçekleşmiş 
olmasının önemine vurgu yapmışlardır. “İran ilk defa bu toplantıya 
katılıyor. İran’ın dışişleri bakanı düzeyinde toplantıya katılması, bi-
zim için kayda değerdir. Sorunun çözülmesi için de bölge ülkelerinin 
katılımı yine bizce önemlidir” sözleriyle İran’ın bu girişimin içeri-
sinde yer almasının önemine değinen Dışişleri Bakanı Davutoğlu, 
“Toplantının, Kahire’de yapılmış olması semboliktir. Çünkü burada 
halkın istekleri doğrultusunda bir değişim oldu ve halkın oylarıyla 
işbaşına gelen bir yönetim var. Umarım, Suriye halkının da başına 
kendi seçtiği bir yönetim gelir” ifadeleriyle ise İran’ın pozisyonun-
dan çok Türkiye ve Mısır’ın tutumunu yansıtmaktaydı.41

İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi de Suriye krizine ilişkin acil 
çözüm beklentilerinin gerçek olabilmesi için “daha fazla müzakere 
ve toplantıya ihtiyaç” olduğunun altını çizdikten sonra “anlaşabil-
diğimiz şeyler anlaşamadıklarımızdan daha fazla” tespitinde bulun-
muştur. Dış müdahalelere karşı oldukları yönündeki görüşlerini de 
tekrarlayan Salihi, Suriye’de krizin diyalog yoluyla ve barışçıl bir şe-
kilde çözülmesi gerektiğini ifade etmiştir.42

Doğru bir şekilde, bölgenin etkili ülkelerini bölgenin önemli bir 
sorununu çözme konusunda öne çıkaracak bir girişim olarak düşü-
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nülen “Suriye Dörtlü Temas Grubu” toplantıları tarafların pozisyon-
larının birbirine çok uzak olması nedeniyle başarılı olamamıştır. 10 
Kasım 2012 tarihinde yapılması planlanan yeni dışişleri bakanları 
toplantısı İran Dışişleri Bakanı’nın gelemeyeceğini bildirmesi üze-
rine yapılamamış,43 22 Kasım’da Pakistan’ın başkenti İslamabad’da 
yapılan D-8 zirvesinde Suriye konusunda Türkiye, İran ve Mısır 
cumhurbaşkanları düzeyinde gerçekleşmesi beklenen zirve Mısır 
Cumhurbaşkanı Mursi’nin son anda katılamayacağını duyurmasıyla 
yapılamadı. Başbakan Erdoğan’ın 16-17 Ekim tarihlerinde Bakü’de 
gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) zirve toplantısın-
da görüştüğü İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’a, Türkiye-Mısır-
İran, Türkiye-Rusya-İran ve Türkiye-Suudi Arabistan-Mısır şeklinde 
üçer ülkeden oluşan üç farklı çözüm grubu oluşturulması önerisi 
de aslında İran’ın çözüm sürecine katılması arzusunu gösteriyordu, 
ancak bu işbirliğinin gerçek anlamda oluşması ve sonuç üretmesi 
mümkün olamadı.44

Bu ortak girişimler dışında da Türkiye ile İran arasında Suri-
ye meselesinin konuşulduğu temaslar devam etmiştir. 18 Eylül’de 
Türkiye’ye gelen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Said 
Celili ile Başbakan Erdoğan’ın görüşmesinde ele alınan konulardan 
biri Suriye krizi olmuştur. Celili, Tahran’da 28 ülkenin katılımıyla 
yapılan uluslararası istişare toplantısının sonuçlarını Erdoğan’a akta-
rırken, Başbakan Erdoğan da Suriye’de akan kanın durdurulmasının 
birinci öncelik olduğunu ifade etmiştir.45 BM Genel Kurul toplantı-
larına katılmak için gittiği New York’ta 27 Eylül tarihinde İran Cum-
hurbaşkanı Ahmedinejad ile görüşen Dışişleri Bakanı Davutoğlu 
da “Suriye’de kanın durması için İran’ın da nüfuzunu kullanmasını 
beklediklerini, son Kahire toplantısının da bu çerçevede yararlı bir 
adım olduğuna inandıklarını” ifade ettikten sonra, son dönemde 
bazı İranlı yetkililer tarafından yapılan Türkiye’yi suçlayan açıkla-
maları hatırlatarak, bu açıklamalardan Türkiye’nin duyduğu rahat-
sızlığı tekrar gündeme getirmiştir. Ahmedinecad ise, İran’ın ve bizzat 
kendisinin Türkiye ile ilişkilere çok önem verdiğinin altını çizdikten 
sonra, söz konusu açıklamaların “İran›ın tutumunu ve kendilerinin 
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hissiyatını yansıtmağını, ancak kendisi, meclis başkanı ve dışişleri 
bakanı gibi yetkililerin açıklamalarının İran’ı temsil eden açıklama-
lar olduğunu” ifade etmiştir.46

3 Ekim tarihinde Suriye tarafından açılan ateş sonucu Akçakale’de 
5 Türk vatandaşının hayatını kaybetmesi ve sonrasında Türk topçu-
sunun karşılık vererek Suriye hedeflerini vurması üzerine bölgede 
gerginliğin artması Türkiye-İran ilişkilerine de yansımıştır. Olaydan 
bir gün sonra önceden planlanmış bir ziyaret çerçevesinde Türkiye’ye 
gelen İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Ra-
himi ile görüştükten sonra Başbakanlıkta düzenlediği basın toplan-
tısında Akçakale saldırısı hakkında bilgi veren Başbakan Erdoğan, 
“Akçakale’de yaşanan olayı, bir ülkede yaşanan çatışmanın sınır öte-
sini de etkilemesi gibi sıradan bir hadise olarak telakki edemeyiz” 
ifadeleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekmiş ve sorunun çözümü 
konusunda İran ile ortak çalışma içerisinde olduklarını ifade etmiş-
tir.47 Rahimi de daha sonradan katıldığı bir televizyon programın-
da “Türk halkına başsağlığı” diledikten sonra, Suriye hükümetinin 
özür dilediğini ifade etmiş, “İslam düşmanlarının Türkiye ve Suriye 
arasında çatışma yaşanmasını istediğini” dile getirerek “Türk hükü-
metini itidalli, sağduyulu davranmaya” davet etmiştir. Rahimi ayrıca 
“Suriyeli muhaliflere yapılan yardımlar, ateşin üzerine dökülen ben-
zin gibidir” ifadeleriyle Türkiye’nin Suriye’ye silah sevkiyatını engel-
lemesini talep etmiştir.48

Ekim ayı ortasında Bakü’de yapılan ECO zirve toplantısında ya-
pılan Erdoğan-Ahmedinejad görüşmesinde Suriye konusu gündeme 
gelmiş ve İran Cumhurbaşkanı’nın Akçakale konusunda Ankara’nın 
haklı olduğunu ve kendilerinin de Türkiye’yi desteklediklerini ifade 
etmesi iki ülke arasındaki gergin atmosferin yumuşamasını sağla-
mıştır. Aynı toplantıda İran’ın, KKTC’nin ECO’ya gözlemci üye ola-
rak kabul edilmesine onay vermesi de bu olumlu havayı artırmıştır.49

Ancak Suriye sınırında gerçekleşen sınır ihlallerinin ve Türkiye’yi 
hedef alan saldırıların artması sonucunda bu ülkeyle oluşan gerginlik 
nedeniyle Türkiye’nin, Suriye’den gelebilecek füze saldırılarına karşı 
savunma amaçlı Patriot füze sistemlerini ülkesine konuşlandırmak 
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için harekete geçmesi Ankara ile Tahran’ın arasındaki gerginliği ye-
niden artırmıştır. 21 Kasım tarihinde NATO Genel Sekreteri Anders 
Fogh Rasmussen’in, Türk hükümetinden Türkiye-Suriye sınırına Pat-
riot yerleştirilmesi konusunda talep aldığını açıklaması sonrasında50 
İran’dan üst düzey tepkiler gelmeye başlamıştır. Suriye ve Lübnan’a 
gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından 24 Kasım’da Türkiye’ye gelen 
İran Meclis Başkanı Ali Laricani Başbakan Erdoğan ile görüşmesinde 
Patriot füzeleri konusundaki rahatsızlığını dile getirmiştir.

Başbakan Erdoğan ile görüşmesi öncesinde Lübnan’da yaptığı 
açıklamalarda Türkiye-Suriye sınırına Patriot füzeleri yerleştirilme-
sini “Suriye’deki iç kriz böyle silahlar konuşlandırılarak çözülemez” 
ifadeleriyle eleştiren Laricani, Ankara ile Tahran arasındaki görüş 
ayrılıklarına dikkat çekmiş ve sorunun çözülmesi için ortak yaklaşım 
bulmak için her iki tarafın da çalıştığını vurgulamıştır. İstanbul’da 
Halkalı’da düzenlenen Kerbela şehitlerini anma merasimi sırasında 
da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Laricani, Patriotlar konusun-
daki karşı çıkışlarının gerekçesini şöyle açıklamıştır: “Bizim görü-
şümüz odur ki; NATO’nun, Batılıların getirdikleri her silahın yara-
rını Batılılar, zararını da bölgedeki Müslüman halkları çekecektir. 
Suriye’nin problemi dışarıdan ithal edilen silahlı teröristlerdir. Silah 
oraya girmemeli. Siyasi diyalogla problemlerin çözülmesi lazım.”51 

Laricani’den sonra İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Ko-
misyonu Sözcüsü Hüseyin Nakavi’nin tehditkar açıklamaları gelmiş-
tir. Patriot füzelerinin Suriye sınırına yerleştirilmesinin bu ülkeye karşı 
savaş ilanı anlamına geldiğini ve bunun bölgesel bir savaşla sonuçlana-
cağını iddia eden Nakavi, Türkiye’den derhal talebini geri çekmesini is-
temiş ve füzelerin konuşlandırılmasıyla çıkacak olası savaş konusunda 
Ankara’nın bölge ülkelerince kınanacağını ileri sürmüştür.52

NATO’nun Türkiye’nin Patriot füzeleri talebini kabul etmesinin 
ardından İran’dan gelen eleştiriler daha da artmıştır. İran Genelkur-
may Başkanı Hasan Firuzabadi’nin 15 Aralık’taki “Bu Patriotlardan 
her biri dünya haritasında siyah bir lekedir ve dünya savaşına ne-
den olabilir. Bir dünya savaşı için plan yapıyorlar ve bu insanlığın 
geleceği, Avrupa’nın geleceği için çok tehlikeli” şeklindeki ifadele-
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rinin ardından,53 İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi 18 Aralık’ta 
Türkiye’ye Patriot füzelerinin konuşlandırılmasını “beklenmedik 
sonuçlar doğurabilecek kışkırtıcı bir eylem” olarak tanımlamıştır: 
“Patriot füzelerinin Türkiye’ye yerleştirilmesinin hiçbir olumlu so-
nucu olmaz. Füzeler bölgesel güvenlik ve istikrar sağlanmasına yarar 
sağlamaz. Bunun, caydırıcılıktan çok kışkırtıcı etkisi olur.”54

İran’ın aslında savunma amaçlı olduğu bilinen Patriot füze sistem-
lerinin Türkiye-Suriye sınırına yerleştirilmesinden bu kadar rahatsız-
lık duymasının iki temel nedeni olduğu söylenebilir. İlk olarak Tah-
ran’daki karar vericiler, bu füze savunma sistemlerinin sınıra yerleşti-
rilmesini Suriye’ye yönelecek kapsamlı bir saldırının habercisi olarak 
görüyorlardı. Türkiye’nin de içinde olacağını düşündükleri böyle bir 
muhtemel saldırı sonrasında Suriye füzelerinin Türkiye’yi hedef alma-
sına karşı bu tedbirin alındığı düşüncesindeydiler. Suriye’deki iç savaşa 
giderek artan bir şekilde Esed Yönetimi yanında dahil oldukları için 
Esed’in devrilmesini hedefleyen muhtemel bir saldırıya karşı çıkma-
nın bir gereği olarak Türkiye’ye bu füze sistemlerinin yerleştirilmesine 
karşı çıkmışlardır. İkinci olarak, yerleştirilecek bu füze savunma sis-
temlerinin İsrail’in güvenliğine hizmet etmek gayesiyle yerleştirildiği-
ne inanan İranlı politikacı sayısı da fazladır. Malatya-Kürecik’e yerleş-
tirilen NATO erken uyarı radar sistemiyle birlikte, bu hava savunma 
sisteminin, İsrail’den İran’ı hedef alacak muhtemel bir saldırı sonrasın-
da, Türkiye de devredışı bırakılarak, İran’ın İsrail’e karşılık vermesini 
engelleyecek şekilde kullanılacağına inanmaktaydılar.

İran tarafından gelen bu eleştirilere cevap veren Dışişleri Baka-
nı Davutoğlu, geçmişte de benzer tehditkâr açıklamalar yapan İran 
Genelkurmay Başkanı Firuzabadi’nin açıklamalarının İran’ın politi-
kalarını yansıtmadığı konusunda İran cumhurbaşkanının ifadelerini 
hatırlattıktan sonra, İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi›nin ‹bek-
lenmedik sonuçlar doğurabilecek kışkırtıcı bir eylem› açıklamasının 
ise kendilerini üzdüğünü dile getirmiştir.55 Patriot füze sistemlerinin 
savunma silahları olduklarına ve saldırı amacı taşımayan ülkelerin 
bu füzelerin Türkiye’ye yerleştirilmesinden endişe duymalarına ge-
rek olmadığına tekrar dikkat çektikten sonra, İran’ın “kendi halkını 
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katleden, Türkiye’ye karşı sınır ihlalleri yapan ve bölge barışını tehdit 
eden” Suriye yönetimine artık “dur” deme vaktinin geldiğini ifade 
etmiştir: “Bizim İran’dan beklentimiz, savunma nitelikli olan böyle 
bir sistemin gelmesi konusunda açıklamalar yapmak değil, Suriye 
rejimine çok açık ve net mesaj vererek Suriye’deki zulmün durmasını 
temin etmek üzere etki gücünü kullanmasıdır.”56

Suriye sorunu 2012 yılı içerisinde bu şekilde Türkiye ile İran ara-
sındaki atmosferi zehirleyen bir konu olmaya devam etmiştir. İki 
ülke de bu sorun çerçevesinde takınmış oldukları birbirine karşı 
pozisyonlarını giderek derinleştirmişler ve bu derinleşmeyle birlikte 
her geçen gün geri adım atmaları zorlaşmıştır. Ankara ve Tahran’ın 
pozisyonlarından geri adım atmamaları ise Suriye krizine barışçı 
bir çözüm bulma konusundaki en önemli imkanı ortadan kaldır-
mıştır. Türkiye ile İran’ın Suriye sorununun çözümü konusunda iş-
birliği yapmaları bu krizin barışçı çözümü konusunda belki de en 
gerçekçi yoldu. Ancak iki bölge ülkesinin birbirleriyle değil de küre-
sel müttefikleriyle (ABD ve Rusya) işbirliği yapmayı tercih etmeleri 
Ortadoğu’da yaşanan acıların daha uzun bir süre devam edeceğinin 
ve Avrupa Birliği benzeri bir birlikteliğin Ortadoğu’da da kurula-
bilmesi şansının hal çok uzak olduğunun bir göstergesi olarak not 
edilmelidir. Türkiye ile İran arasında bu işbirliğinin mümkün ola-
mamasının temel sorumlusunun da, Türkiye’nin 2010 yılı sonunda 
kendisine verdiği bütün desteğe rağmen57 Ankara’ya karşı bir güven 
ilişkisi geliştiremeyen Tahran yönetimi olduğunun da altını çizme-
den bu bölümü tamamlamak eksik olur.

PKK/PJAK Sorunu

Suriye ve Füze Kalkanı nedeniyle Türkiye ile İran arasındaki 
ilişkilerin 2011 yılı başından itibaren giderek gerginleşmeye baş-
laması sonrasında, PKK/PJAK meselesinin de bu gerginliğe ayak 
uydurduğu ve 2000’li yılların özellikle ikinci yarısındaki işbirliği 
ekseninden rekabet ve çatışma eksenine doğru kaydığı geçen yılki 
yazıda ifade edilmişti. 2012 yılında da bu trendin yoğunlaşarak de-
vam ettiği görülmüştür.
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2012 yılında da 2011’de olduğu gibi, İran’ın PKK’yı destekledi-
ğine dair çok sayıda haber yapılmış, bu iddiayı destekleyen somut 
örnekler ileri sürülmüş ve buna karşılık bu konuda daha temkinli 
olunması gerektiğini ifade eden haberler de söz konusu olmuştur. 
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı düzeyindeki devletin 
dış politika konusunda söz söyleme yetkisine sahip olan yetkilileri 
ise PKK konusunda İran’ı doğrudan suçlamaktan kaçınmışlar, İranlı 
muhataplarıyla yaptıkları görüşmelerde Türkiye’nin bu örgütle mü-
cadelesinde Tahran’ın desteğini beklediklerini ve İran’ın kendi sınır-
larını daha iyi korumasının bu çerçevede önemli bir katkı olacağını 
ifade etmişlerdir. Suriye konusunda iki ülkenin farklı politikalar iz-
lemesinin topyekün bir düşmanlığa dönüşmesine yol açmaması dü-
şüncesiyle bu konuda temkinli politika izleyen Türkiye’nin üst düzey 
yetkilileri, başka bir güvenlik meselesi olan İran nükleer sorununun 
barışçıl çözümü konusundaki İran’a karşı kuvvet kullanılmasını red-
deden kolaylaştırıcı politikalarını 2012 yılında da devam ettirmiş-
lerdir.58 Bu çerçevede, İsrail’den İran’a yönelebilecek bir askeri güç 
kullanımına dair haberler ve İsrailli liderlerin bu yöndeki açıklama-
ları da eleştirilmiş ve İsrail’in İran’ı vurmasının felaket olacağı bizzat 
Başbakan Erdoğan’ın şu ifadeleriyle belirtilmiştir: “Bunu Obama’ya 
da söyledim. Böyle bir saldırıda bölge yerle yeksan olur. ABD-Irak 
savaşı gibi bir netice çıkmaz ortaya.”59

Türkiye’nin dış politika karar vericileri düzeyinde İran’la yaşanan 
sorunların belirli bir düzeyin üzerine çıkmasını engelleme ve bu ülkey-
le diyalog yollarını sürekli açık tutma çabalarına karşılık, Suriye çer-
çevesinde yaşanan gerginliğin artması ve İran’daki sertlik yanlısı bazı 
politikacı ve bürokratlardan gelen suçlamalarla özellikle yılın ikinci 
yarısından itibaren PKK-İran bağlantılarına dair haberler yoğunlaş-
mıştır. Bu haberler Temmuz’da PKK’nın Şemdinli saldırısı, Ağustos 
ayında PKK tarafından gerçekleştirilen Gaziantep saldırısı ve Eylül 
ayında Türkiye’de yakalanan “İranlı casuslar” üzerine yoğunlaşmış, 
“Türkiye’nin demokratik açılımından rahatsız olan ve Türkiye’den çe-
kilecek PKK teröristlerinin kendi ülkesini hedef alacağından korkan 
İran’ın PKK’nın Türkiye’den çekilmesini engelleme çabalarına” dair 
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iddialara kadar uzanmıştır.60 Buna karşılık bu tür haberleri eleştiren, 
bunların Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin daha da kötüleşmesine 
yol açan ve hatta böyle bir sonuç doğurmasını amaçlayan çabalar ol-
duğunu ileri süren az sayıda yazıya da rastlanmıştır.61

Bu tespitlerin ardından, Türkiye-İran ilişkilerinin geleceğinin na-
sıl şekilleneceği açısından çok önemli o soruya, “İran PKK’yı destek-
liyor mu?” sorusuna 2012 yılında yaşanan gelişmeler açısından cevap 
aramaya çalışalım. Bu sorunun doğru cevabı Türkiye-İran ilişkileri-
nin geleceği açısından olduğu kadar bütün Ortadoğu bölgesinin ge-
leceği açısından çok önemlidir. Çünkü iki ülke Ortadoğu bölgesinin 
tartışmasız en önemli iki ülkesidir. Ankara ile Tahran’ın arasındaki 
ilişkinin şekli bölgenin sorunlarının çözülmesi ya da tırmandırılma-
sı konusunda belirleyici özelliğe sahiptir. İki ülke gerçekten “güvene 
dayalı bir anlaşma” içerisinde hareket edebilirlerse bölge sorunlarına 
bölge dışı aktörleri karıştırmadan çözüm bulma potansiyeline sa-
hip oldukları gibi, anlaşamayıp birbirlerini bir tehdit unsuru olarak 
görmeleri durumunda Ortadoğu bölgesinin sorunlarının daha fazla 
büyümesine ve bölge halklarının daha fazla acı çekmelerine yol aça-
cakları kesindir. Son iki yılda özellikle Suriye örneğinde yaşananlar 
bunun açık göstergesidir. 

Burada önce Türk medyasının İran-PKK ilişkisi konusunda ne 
tür yayınlar yaptığı ele alınacak, ardından hükümet yetkililerinin 
konu hakkındaki görüşleri incelenecek ve son olarak İran tarafının 
bu haberler konusundaki açıklamalarına değinilecektir. Önce Türk 
medyasında İran’ın PKK’ya desteği konusunun nasıl işlendiğine ba-
kalım. Bu konuda yapılan haberler incelendiğinde, hem hükümete 
yakınlığıyla veya muhafazakar görüşleriyle bilinen Star, Yeni Şafak, 
Zaman ve Bugün gibi medya kuruluşlarının hem de Radikal, Vatan 
ve Milliyet gibi geleneksel olarak İran konusunda olumsuz haberleri 
öne çıkaran gazetelerin İran’ın PKK’ya destek verdiğine dair yayınlar 
yaptıklarını görüyoruz.62 

PKK’nın 23 Temmuz’da yaklaşık 300 kişiyle başlattığı Şemdinli 
saldırısına dair haber ve yorumlarda, İran sınırına yakın bir bölge-
den saldırılarını yoğunlaştıran PKK militanlarının İran’dan destek 
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aldıkları yönündeki haberler bu desteğin niteliği konusunda ayrış-
mıştır. Bazıları İran gizli servisinin aradaki anlaşmalara rağmen PKK 
geçişleri konusunda Türkiye’ye bilgi akışını kestiğini ileri sürerken,63 
bazıları İran’ın, boşalttığı sınır karakollarına PKK’lıların yerleşmesi-
ne izin verdiğini,64 bir kısmı ise Türkiye’nin Suriye’deki muhalifleri 
desteklemesine misilleme olarak İran’ın bilinçli olarak PKK’yı des-
teklemeye başladığını yazıyordu.65 Bazıları “PKK’nın İran’daki kolu 
PJAK’ın faaliyetlerine son vermesinin, aynı dönemde Türkiye’de terö-
rü tırmandırmasının ve yine aynı Tahran’ın ve Şam’ın PKK’yı destek-
lemesinin tesadüfi olaylar olmadığını” yazarken,66 bazıları PKK’nın 
Şemdinli’nin İran sınır bölgesinde Kandil’e alternatif bir bölge oluş-
turduğunu ve PKK’nın üst düzey yöneticilerinin bu bölgedeki Şehi-
dan Kampı’na yerleştiğini ileri sürüyordu.67 Bir kısmı “Hakkâri’deki 
gelişmelerle İran arasında pekâlâ irtibat kurulabileceğini görebilir-
ken”,68 bir kısmı “zan üzerinden İran’ı suçlamayı gayri ahlaki bulsa” da 
“sadece bir süredir PKK’nın İran’la işbirliği içinde olduklarını çekin-
meden duyurduğuna dikkat çekmek” istemiştir.69 Neredeyse tamamı, 
PJAK’ın 2011 yılında İran’la anlaşarak silah bırakmasını yorumlarına 
gerekçe olarak göstermiş ve PJAK ile anlaşan İran’ın artık bu örgütü 
Türkiye’ye karşı kullandığı sonucuna varmıştır.

İran-PKK ilişkisi konusunda medyada yer alan bu haberlerin 
incelenmesi yukarıda sorduğumuz soruların cevaplarını medya açı-
sından vermiştir: Türk medyasının büyük çoğunluğuna göre İran 
PKK’yı desteklemekteydi. Hükümetin bu konuda hangi kanaate 
sahip olduğuna bakıldığında, dış politikanın yürütülmesinde öne 
çıkan yetkililerle daha çok iç politikaya ilişkin olarak sorumluluk 
sahibi olanların ayrıştığını görüyoruz. Dönemin İçişleri Bakanı İd-
ris Naim Şahin net ifadelerle, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise 
ima yoluyla İran’ın PKK’ya destek verdiğini ileri sürerken, Dışişleri 
Bakanı Davutoğlu ve Başbakan Erdoğan, Suriye konusundaki tutu-
mu nedeniyle açık bir şekilde suçlamaktan geri durmadıkları İran’ın 
PKK ile bağlantısı meselesinde temkinli bir tutum içerisinde olmuş-
lar ve hatta Tahran’ın PKK’ya yardım ettiği yönündeki iddialara kar-
şı çıkmışlardır.
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İranlı bazı yetkililerin Ağustos başında Türkiye’yi suçlayan açık-
lamalarının ardından Tahran’ın Suriye politikasını sert bir şekilde 
eleştiren Arınç ardından sözü PKK meselesine getirip, İran’ın PJAK 
ile anlaşıp Türkiye’ye karşı PKK’ya yardım ettiği yönündeki haberlere 
destek veren imalarda bulunmuştur: “O tarihlerde İran, PJAK’a karşı 
şiddetli savaş gösteriyordu. Ondan sonra bu savaşın olmadığı ortaya 
çıktı. PJAK elemanlarının başka yerlere gönderildiği değerlendirildi.”70 

25 Ağustos’ta NTV haber kanalına konuk olan Dışişleri Baka-
nı Davutoğlu ise İran-PKK ilişkisi konusunda daha temkinli açık-
lamalar yapmıştır. “İran halklara güvenmektense yönetimlere ve 
kişilere güveniyor. İran geçmişte de uyguladığı direniş ekseni po-
litikasını bugün Esad’a uyguluyor. Bize göre halka dayanan direniş 
ekseni meşrudur. Direniş ekseni Suriye halkının iradesidir. İran Su-
riye politikasında hata yapıyor” sözleriyle İran’ın Suriye politikası-
nı net bir şekilde eleştiren Davutoğlu, Gaziantep’te PKK tarafından 
gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrasında, bu saldırının arkasında 
İran ve Suriye olduğu yönünde Türk medyasında yer alan yorumlara 
mesafeli yaklaşmıştır: “Suriye’de yaşanan kaostan terör örgütü fay-
dalanmak isteyebilir ancak Türkiye’deki terör olaylarının Suriye’den 
kaynaklandığını düşünmek eksik bir yaklaşım olur. Terörü tek bir 
faktörle izah etmek mümkün değil.”71

18 Eylül’de İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Kon-
seyi Başkanı Said Celili ile görüşen Başbakan Erdoğan’ın muhata-
bına, terör ve Suriye’de yaşanan olaylara ilişkin Türkiye’nin İran’dan 
taleplerini ilettiği, ‘Terör örgütü ile mücadelede daha fazla katkı bek-
liyoruz. Sınır bölgesinden geçişleri engelleyin’ uyarısını yaptığı med-
yadaki haberlere yansımıştır.72 

Kasım ayı sonunda Türkiye’den hükümet üyesi düzeyinde en sert 
açıklama gelmiştir. İran Meclis Başkanı Ali Laricani’nin bir resmi zi-
yaret kapsamında Türkiye’de olduğu saatlerde TRT Haber kanalında 
katıldığı bir programda “İran’ın PKK terör örgütüne destek verdi-
ğini biliyoruz. Şemdinli’de, Yüksekova’da çatışmalarda yaralanan 
PKK’lıların İran’daki hastanelerde tedavi edildiğini biliyoruz. Terör 
örgütü militanlarının ifadeleri de zaten bu bilgileri doğruluyor” ifa-
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deleriyle net bir şekilde Tahran’ı suçlayan dönemin İçişleri Bakanı 
İdris Naim Şahin, İran’ın “Suriye’deki siyasi ilişkilerine ve Türki-
ye’deki ilişkilerine bağlı olarak terör örgütüne yardım konusunda, en 
azından PKK’nın faaliyetlerine göz yumma konusunda terör örgütü-
nü destekler konumda” olduğunu ileri sürmüştür.73 

Bu açıklamalardan birkaç gün sonra İspanya ziyareti dönüşünde 
basın mensuplarının soruları üzerine konuya değinen Başbakan Er-
doğan, İçişleri Bakanı Şahin’in suçlamalarını “ağır” bulmuş ve sadece 
İran’ın PJAK’a karşı mücadelesini artırmasını talep etmiştir: “İran’ın 
da destek verdiği ifadesi biraz ağır olur. İran’ın içinde PJAK var. O da 
PKK’nın kolu. Bizim İran’a söylediğimiz şudur. Şu anda İran PJAK’a 
karşı geçmişte verdiği mücadeleyi vermiyor. Orada yumuşama var. 
Burada ortak mücadele platformunun devam etmesini isteriz.”74 

Ancak Başbakan Erdoğan’ın bu ifadelerine rağmen İçişleri Baka-
nı Şahin, önceki açıklamalarından yaklaşık bir ay sonra Aralık ayı 
sonunda Today’s Zaman ve Aksiyon dergisine verdiği bir röportaj-
da İran konusundaki suçlamalarını daha da ileriye taşımıştır. PKK/
KCK’nın “İran’ı barınma, geçiş, eğitim, tedavi, eleman temini, propa-
ganda, finansman temini, silah-mühimmat aktarımı gibi amaçlarla 
kullandığını” ifade eden Şahin, örgütün İran üzerinden yürüttüğü 
faaliyetlerin son dönemde yoğunluk kazandığını, İran’ın özellikle sı-
nır bölgelerindeki güvenlik önlemlerine özen göstermediğinin göz-
lemlendiğini ve İran tarafından boşaltılan karakolların örgüt men-
suplarınca kullanıldığı yönünde duyumlar alındığını söylemiştir.75

Bu açıklamalar İran tarafında büyük tepkiyle karşılanmıştır. İran 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi, İran ve Türkiye arasındaki 
ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı ve güven ilişkisine dayandığının 
altını çizdikten sonra, “bu tür asılsız iddiaların sürekli tekrarlanma-
sının şaşırtıcı olduğunu” ifade etmiştir. Türk bakanın, iki ülke ara-
sında kurulan ve Türkiye’de güvenliğin artmasına katkıda bulunan 
ortak güvenlik mekanizmasından haberdar olmasına rağmen bu 
açıklamaları yapmasının yanlışlığına dikkat çeken Irakçi, Türk yet-
kililerin iki ülke ilişkilerine zarar verecek açıklamalardan kaçınma-
larını talep etmiştir.76
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Irakçi’nin açıklamalarından kısa bir süre sonra İran Dışişleri Ba-
kanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest İstanbul’da Türk medya tem-
silcileriyle buluşmasında, “Türkiye ile İran arasında sınır güvenliğin-
den şehirlerarası işbirliğine uzanan birçok ortaklığın İçişleri Bakan-
lığı bünyesinde yürütülmesine” rağmen İçişleri Bakanı Şahin’in bu 
suçlamalarda bulunmasını eleştirmiştir: “Ya Bakan Şahin bu konuda 
bilgi sahibi değil, ya da başka hedefleri var.”77 

Son olarak, 2012 yılında “İran PKK’yı destekliyor mu?” sorusuna 
verilecek cevabı etkileyecek başka bazı gelişmelere değinelim. Med-
yada, İran’ın PKK’ya destek verdiğini öne süren görüşlerin temel da-
yanak noktasını, Tahran’ın kendi ülkesinde terörist eylemlerde bulu-
nan PJAK ile anlaştığı tezi oluşturuyordu. Ancak yine aynı medyada 
PJAK’lı teröristlerin saldırılarında İranlı askerlerin öldüğü,78 PKK’lı 
teröristlerin Türkiye’de İran tırlarını yaktığı79 ve İran-Türkiye doğal-
gaz boru hattına saldırılarda bulundukları haberlerinin yayınlandığı 
da görülmüştür.80 Yine aynı medyada, “Bakmayın siz o PKK’nın kolu 
olduğu söylenen PJAK’ın İran’a karşı terör eylemleri yaptığı hikaye-
lerine… Türkiye’de millet buna pek itibar etmiyor” ifadeleriyle bu tür 
haberlerin İran’ın PJAK’la anlaştığı ve PKK’ya destek verdiği “gerçe-
ğini” örtmeyeceği analizleri de yapılmıştır.81

Şimdi, İran-PKK ilişkisine dair olarak 2012 yılı içerisinde yaşanan 
gelişmeler çerçevesinde elde edilen bilgiler ışığında geldiğimiz noktayı 
değerlendirdiğimizde, aşağıdaki tablonun ortaya çıktığını söyleyebiliriz:

•	 İran’ın PKK’ya aktif destek verdiğine büyük ölçüde inanan bir 
Türk medyası,

•	 İran’ın, PKK/PJAK ile mücadelede artık isteksiz davranıp is-
tihbarat paylaşımını yeterli yapmayarak örgüte pasif destek 
verdiğine inanan bir Başbakan Yardımcısı,

•	 Tahran’ın PKK terör örgütüne aktif destek verdiğini açıklayan 
bir İçişleri Bakanı,

•	 Kendi İçişleri Bakanının İran’ı suçlayan ifadelerini “ağır” bu-
lan, böyle bir aktif desteğin olmadığını düşünen, ancak İran’ın 
PKK/PJAK’a karşı mücadelesini geçmişteki düzeye çıkarması-
nı talep eden bir Başbakan,
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•	 İran’ın PKK/PJAK’a destek verdiği iddialarını destekleyen bir 
ifadesine rastlanmayan ve bu tür bağlar kurulmasına karşı çı-
kan bir Dışişleri Bakanı,

•	 İran’ın PKK’ya destek verdiği yönündeki “asılsız” iddiaların 
Türkiye ile İran’ın arasını bozmak isteyen çevrelerce ortaya 
atıldığını ve PKK’ya asıl destek verenlerin bölgede istikrar iste-
meyen Batılı ülkeler olduğunu ileri süren bir Tahran Yönetimi.

Bu tablo, baştan beri sorduğumuz “İran PKK’yı destekliyor mu?” 
sorusunun cevabını açık bir şekilde vermese de, İran-PKK ilişkisine 
dair yorum ve analizler yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini 
ortaya koyuyor. Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun, diplomatik üslubu-
nu koruma kaygısıyla ve Türk-İran ilişkilerinde asgari bir müşterek 
zemininin kaybedilmemesi amacıyla PKK konusunda İran’a sert 
eleştiri yöneltmediği, İçişleri Bakanı Şahin’in ise, böyle bir kaygı ta-
şımayan bir pozisyonda olması dolayısıyla ve PKK tarafından son 
dönemde yapılan saldırıların İran sınırına yakın bölgelerde yoğun-
laşmasının getirdiği öfke ile fazla sert tepkili açıklamalar yaptığı dü-
şünülürse, İran-PKK ilişkisi konusunda Başbakan Erdoğan’ın açık-
lamalarına yansıyan görüşlerin gerçeği daha çok yansıttığı söylene-
bilir. Yani Tahran son dönemde PKK/PJAK ile mücadeleyi yavaşlat-
mıştır ve bu durum İran yönetiminin, kendi sınır bölgesini koruma 
konusundaki yetersizliğinden çok, bu alanda artık Ankara ile işbirliği 
yapma konusundaki isteksizliğinden kaynaklanmaktadır. 

Eğer bu tespit gerçeği yansıtıyorsa, yani İran kendisi için de bü-
yük bir tehdit oluşturan PKK/PJAK’a karşı mücadele konusunda 
Türkiye ile işbirliğinden geri duruyorsa, bu durum Suriye ve Füze 
Kalkanı sorunlarının iki ülke ilişkilerini ne kadar olumsuz etkiledi-
ğinin önemli bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Ancak burada iki noktaya dikkat çekmek gerekmektedir. Bu bö-
lümde ele alınan konu, yani “İran’ın PKK’ya yardım edip etmediği” 
meselesi, Türkiye’nin hem iç hem de dış politikasında çok ciddi spe-
külasyon ve manipülasyonlara konu olan iki alanla çok yakından il-
gilidir: PKK terörünün asıl yüzü ve Türk İran ilişkileri. Her iki alan-
da da geçmiş yıllarda Türkiye’de çok ciddi dezenformasyon çabaları 
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ve yoğun komplo teorilerinin üretilmiş olması bu konularda yapıla-
cak yorum ve analizlerin çok dikkatli olması zorunluluğunu ortaya 
koymaktadır. Bu dezenformasyonu yapan ve kamuoyunun her iki 
alandaki algısını manipüle edip yanlış yönlere yönlendirmek isteyen 
çevrelere karşı çok dikkatli olunması gerekmektedir.

Sonuç

İran Türkiye’nin en önemli komşusudur ve iki ülke arasında ol-
ması gereken, ideal ilişki işbirliği ilişkisidir. Fransa Almanya için ne 
anlam ifade ediyorsa, İran da Türkiye için aynı anlamı ifade etme-
lidir. Almanya’nın küresel bir güç olmasının arkasında nasıl, Fran-
sa ile çatışmayı bırakıp işbirliği temelli bir ilişki kurması yatıyorsa, 
Türkiye’nin hedeflediği güç ve etkinliğe ulaşması için de İran ve di-
ğer komşularıyla işbirliği eksenli bir ilişki kurması gerekir. 

Suriye konusunda farklılaşan politikalar ve ABD ve diğer Batı-
lı ülkelerden uzun zamandan beri gelen baskılar Ankara ile Tahran 
arasında olması gereken işbirliği ilişkisinin kurulmasını zorlaştırı-
yor. Suriye konusunda, İran’ın Esed Yönetiminin katliamlarına des-
tek vermesi Türkiye’nin mutlaka karşı çıkması gereken bir durum-
dur. İnsan haklarının korunmasını esas alan ilkeli bir dış politika 
bunu gerektirir. Ancak bu alanda farklılaşan politikaların, sanki 
iki ülke arasında ilişkiler artık normalleşemeyecek ve işbirliği artık 
mümkün olmayacak gibi, derinleşip geri dönülmesi zor düşmanlık-
lara dönüşmesi ve çatışmalara zemin hazırlamasının önüne geçmek 
gerekir. Daha iki yıl önce, aynı İran’la kurulan sıkı işbirliği nedeniyle 
AK Parti hükümetinin “eksen kayması” suçlamalarına maruz kaldığı 
hatırlanırsa, devletler arasındaki ilişkilerde bu tür gerginlik ve yu-
muşama dönemlerinin yaşanabileceği görülür. Belki 2-3 sene içeri-
sinde İran’la ilişkilerimizde yeni bir işbirliği dönemine geçilebileceği 
unutulmadan bugünkü sorunlar yönetilmelidir. 

Bu çerçevede, içeride ve dışarıda Türkiye’nin İran’la sürekli bir 
çatışma ilişkisi içerisinde olmasını arzu eden kesimlerin olduğu bi-
linciyle hareket edilmeli, komşularla sürekli çatışma ilişkisinin sür-
dürülebilir bir tutum olmadığı bu çevrelere anlatılmalıdır. İran’ın 
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Suriye konusundaki ve başka alanlardaki yanlış politikalarına karşı 
çıkmanın, bu ülkeyle her alanda çatışma içerisinde olmak anlamına 
gelmemesi gerektiği vurgulanmalı ve aksi yöndeki propaganda ça-
lışmalarına karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu çerçevede İran’ın 
PKK sorununa yaklaşımı da net bir şekilde ortaya konmalı, kamu-
oyunda bu konuda yanlış algıların oluşmasının tamir edilmesi güç 
zararlara yol açabileceği unutulmamalıdır. 

İki ülke ilişkilerinde ve bütün Ortadoğu coğrafyasında çok daha 
büyük tahribata yol açabilecek bir başka konu, Suriye çerçevesinde 
yaşanan sorunların bütün bölgeyi saracak bir mezhepsel çatışmaya 
dönüşme potansiyelidir. Türkiye ve İran’ın Suriye sorununda izledik-
leri politika onların mezhepsel yaklaşımlarından değil de, farklı çıkar 
algılamaları ve politik yaklaşımlarından kaynaklansa da, her iki ülke 
içerisindeki bazı kesimler bu çatışmayı mezhepçi bir bakışla ele almak 
konusunda ısrarcı bir tutum içerisinde olmuşlardır. Bölgenin bir Şii-
Sünni çatışması girdabına sürüklenmesini isteyen bazı dış aktörlerin 
de bu algıları körükleyen politikalar izlemeleri tehlikeyi büyütmekte-
dir. Bu konuda hükümetin gerek iç ve gerekse dış kamuoyuna yöne-
lik bilgilendirme çalışmalarına daha da ağırlık vermesi, Türkiye’nin 
Suriye’deki pozisyonunu mezhepsel aidiyetle ilişkilendirmeye çalışan 
çevrelerin yıkıcı propagandalarına dikkat çekmeye ve Suriye konu-
sundaki temel amacının, kendi halkının daha fazla özgürlük ve hak 
taleplerini katliamlarla susturmaya çalışan Esed Yönetimine karşı 
çıkmaktan ibaret olduğunu anlatmaya devam etmesi gereklidir. 

Bunu özellikle de İran’a anlatmaya devam etmesi ve bu ülkedeki 
bazı kesimlerden zaman zaman gelen suçlayıcı ve kışkırtıcı açıklama-
lara rağmen Tahran ile diyalog kanallarını açık tutması çok önemli-
dir. Çünkü İran gibi önemli komşularıyla çok uzun süreli gerginlik ve 
çatışmalara sürüklenen bir Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekono-
misi arasına girmesi ve 2023 hedeflerine ulaşması imkansız olacaktır.

NOTLAR
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4 Ocak 2012.
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2007 yılında İsrail-Suriye barış görüşmelerinden itibaren çok yo-
ğun geçen Türkiye-İsrail ilişkileri, Mavi Marmara saldırısının aka-
binde yavaşlamaya başlamış ve Arap Baharı’nın bütün bölgeyi etkisi 
altına alması ile birlikte dış politika gündeminin arka sıralarında yer 
almaya başlamıştır. Özellikle Suriye devriminin başlamasıyla bir-
likte bölgenin olduğu gibi Türkiye’nin dikkatleri de öncelikli olarak 
Suriye’ye çevrilmiş ve zaten askıda olan ilişkiler sebebiyle direk ola-
rak İsrail-Türkiye ilişkilerine matuf konular dış politika gündemi-
nin merkezine oturamamıştır. Mavi Marmara saldırısı sonrasında 
dondurulan ikili ilişkiler, 2012 senesi içerisinde ilişkileri tekrar tesis 
etme çabaları çerçevesinde gündeme gelmiş, İsrail’in Türkiye’nin ta-
leplerinin karşılanması noktasında adım atmaması da bu çabaları so-
nuçsuz bırakmıştır. Malatya’da kurulacak füze kalkanı tartışmalarına 
Türkiye’deki muhalefet partileri İsrail’i de sokmuş, füze kalkanının 
asli vazifesinin İsrail’i korumak olduğu iddiasından hareketle İsrail’i 
gündeme taşımıştır. Diğer taraftan ise Mavi Marmara saldırısında 
hayatını kaybedenlerin ve mağdur olanların aileleri, saldırıdan so-
rumlu olan İsrailli yetkililer aleyhine Türkiye mahkemelerinde dava 
açmış ve bu dava İsrail kamuoyunda geniş yankı bulmuştur. Tarihsel 
trende uygun olarak Türkiye-İsrail ilişkilerindeki “Filistin parantezi” 
2012 yılında da kendisini göstermiş, sene sonuna doğru İsrail’in ger-
çekleştirdiği Gazze’ye yönelik saldırı çerçevesinde İsrail saldırganlığı 
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Türkiye’de tekrar gündeme gelmiş ve ateşkes sürecinde de Türkiye 
aktif bir rol oynamıştır. 

Filistin ise 2012’de Türkiye’de üç ana başlık üzerinden tartışıl-
mış ve resmi seyahatleri bol olan bir sene olarak tarihe geçmiştir. 
Filistin milli uzlaşısı, Türk hükümetinin en fazla emek harcadığı ko-
nulardan birisi olarak önemini korumuş; bu yolda kurulacak mil-
li mutabakat hükümeti çabalarına Türkiye büyük destek vermiştir. 
Gazze’ye yönelik daha önceki İsrail saldırılarında olduğu gibi, Kasım 
ayında gerçekleşen İsrail saldırısı sırasında da Türkiye uluslararası 
toplumu harekete geçiren aktörlerin başında yer almıştır. Son ola-
rak ise BM’de Filistin’in devlet olarak tanınması bağlamında Türkiye 
yoğun görüşme trafiğinde bulunmuş, kaynaklarını mobilize ederek 
Filistin’in “gözlemci devlet” statüsünü kazanması yolunda büyük 
çaba harcamıştır. 

Filistin’de Milli Uzlaşı

2012 senesi Türkiye’nin Filistinli siyasi gruplar arasındaki uzlaşı-
nın sağlanması için harcadığı büyük çabalarla başladı. İsrail-Filistin 
barışının ve hatta genel manada Arap-İsrail barışının önündeki en 
büyük engellerden birisi ve bugüne kadarki barış girişimlerinin ba-
şarısızlığa uğramasının en büyük sebeplerinden olan Filistinli siyasi 
gruplar, özellikle Hamas ve Fetih arasındaki çatışmalar ve bölün-
müşlüğün giderilmesi, Türkiye’nin istikrarlı bir şekilde vurguladığı 
konulardan olmuştur. Kimi zaman siyasi platformla sınırlı kalan 
2007-2009 döneminde olduğu gibi kimi zaman da sıcak çatışmaya 
dönüşebilen bu bölünmüşlük bir taraftan Filistin kampının İsrail 
ile müzakerelerinde elini zayıflatan bir eksiklik, diğer taraftan ise 
İsrail’in işgalini derinleştirmek için sıklıkla kullandığı bir araç haline 
dönüştü. Özellikle Hamas’ın 2006’daki seçim zaferinin akabinde, İs-
rail ve ABD’nin başını çektiği bazı ülkelerin seçimleri tanımaması ve 
Hamas’ın iktidara gelmesi halinde Filistin’e verilen dış yardımların 
kesileceği tehdidinde bulunması, bir taraftan Ortadoğu’nun en şeffaf 
seçimlerinden birisinin demokratik dünya tarafından reddine sebep 
olurken, diğer taraftan da Fetih ve genel olarak Filistin Otoritesi üze-
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rinde Hamas’a karşı girişimlerde bulunmak açısından baskı unsuru 
haline geldi. 

Seçimlerden sonra yapılan İsmail Haniyye başbakanlığındaki uz-
laşı hükümeti çabaları sonuç vermeyince ve Fetih kökenli bürokrat-
lar ve komutanlar Hamas ile çalışmayı reddedince, Filistin Devlet 
Başkanı Mahmud Abbas, erken seçim çağrısında bulundu. Bunu se-
çilmiş bir siyasi partiye karşı anti-demokratik bir adım olarak adde-
den Hamas, erken seçim çağrısını reddetti. Bu noktadan sonra silahlı 
çatışmanın kapısı aralandı. Aralık 2006’da başlayan çatışmalar, Şubat 
2007’de Suudi Arabistan’ın arabuluculuğunda sona ererken, anlaşma 
sonucu bir milli uzlaşı hükümeti kuruldu. Uzlaşı hükümeti, ancak 
Haziran 2007’ye kadar hayatta kalabildi; bu esnada iki parti arasın-
daki çatışmalar aralıklı da olsa devam etti. Hükümetin yıkılmasın-
dan sonraki dönemde ise 2009 yılına kadar devam eden çatışmalar 
onlarca Filistinli’nin hayatına malolurken, bu süreçte her iki taraftan 
da karşılıklı tutuklamalar oldu. 

2008’den sonra Yemen’de ve Kahire’de birçok uzlaşı görüşmeleri 
yürütülse de sonuç alınamadı. Fakat 2011’de Kahire’de yürütülen gö-
rüşmeler müspet yönde bir ilerlemeye sebep oldu. Mısır’ın ön plana 
çıktığı bu girişime Türkiye ve Katar da büyük katkılarda bulundu. 
Mahmud Abbas ve Hamas lideri Halid Meşal’in imzaladığı bu anlaş-
mada, Hamas’ın Filistin Kurtuluş Örgütü’ne katılması, bir teknokrat 
hükümetinin kurulması ve ülkenin seçimlere hazırlanması konusun-
da karara varıldı. Gazze ve Batı Şeria arasındaki siyasi bölünmüşlüğü 
devam ettiren bu anlaşmadan sonra yürütülen müzakereler, özellikle 
başbakanın kim olacağı sorunu sebebiyle tıkandı. 

2012 yılına geldiğimizde ise Kahire Anlaşması’nda ortaya koyulan 
yol haritasında ilerleme kaydedilemediğinden yeni bir anlaşmanın 
hazırlık çalışmaları başladı. Bu süreçte Türkiye, Mısır ve Katar hem 
Hamas hem de Fetih heyetlerine, Kahire anlaşmasının şartlarının 
yerine getirilmesi için telkinlerde bulundu. Ocak 2012’de Gazze’deki 
Filistin Hükümeti’nin Başbakanı İsmail Haniyye Türkiye’ye resmi bir 
ziyarette bulundu. Ziyareti esnasında başta Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere, AK Parti, CHP, BDP ve SP gibi partilerin de 
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içinde bulunduğu siyasi partilerle de görüşmelerde bulunan Haniyye 
ile Filistin milli uzlaşısı üzerine müzakereler yapılırken Doha’da Şu-
bat 2012’de imzalanacak olan yeni bir uzlaşı anlaşmasına zemin ha-
zırlandı. Bu yönüyle Türkiye, 2011 Kahire anlaşmasında olduğu gibi 
Doha Anlaşması’nda da aktif bir rol oynadı. Türkiye, Haniyye’den 
sonra Mart ayında bu sefer Halid Meşal’i ağırladı. Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-
toğlu ile görüşen Meşal ile Filistin uzlaşısının yanında Ortadoğu ba-
rış süreci ve uzun süre Hamas’ın siyasi bürosuna ev sahipliği yapmış 
olan Suriye konuları da konuşuldu. 

Filistinli gruplar ile Türk yetkililer arasındaki bir sonraki yüz-
yüze temas Nisan ayında gerçekleşti. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 
Katar ziyaretine eşlik eden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ha-
lid Meşal’le görüştü. Suriye’deki olaylar nedeniyle Türkiye’nin tel-
kinleri sonucu Şam’ı terk ederek Doha’ya yerleşen Meşal’in Bakan 
Davutoğlu’yla görüşmesinde, Filistin ile İsrail arasında yürütülen 
barış görüşmeleri ve Filistin’de El-Fetih ile Hamas arasındaki hükü-
met kurma çalışmaları ele alındı. Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise 
önce Haziran ayında daha sonra Eylül ayında Türkiye’ye resmi ziya-
retlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan’la gö-
rüşen Abbas ile Hamas’la yapılan görüşmelerin paralelinde Filistin 
milli uzlaşısı ve Ortadoğu barışına ilişkin konular ele alındı. 

Filistin milli uzlaşısına ilişkin Filistinli iki grup nezdinde de nü-
fuzları olan Türkiye, Katar ve Mısır’ın senkronize bir şekilde çalıştı-
ğını söylemek mümkündür. Yine mezkur ülkelerin katkılarıyla sene 
başında Doha’da varılan anlaşmanın takviye edilmesine yönelik yeni 
bir anlaşma Mayıs 2012’de Kahire’de imzalandı. Bu noktada Fetih ve 
Hamas arasında anlaşmayla sonuçlanan görüşmelerin yapılabildi-
ğini fakat anlaşma maddelerinin tatbik edilmesi ve somut ilerleme 
konusunda sıkıntıların devam ettiğini ortaya koymak gerekir. Bunun 
Filistin’in iç siyasetinden, İsrail’den ve bölgesel aktörlerden kaynak-
lanan sebepleri bulunmaktadır.

İsrail’in 1948’den beri izlediği işgal siyasetinin, İntifadaların, 
ABD’nin inisiyatifiyle başlayan barış girişimlerinin ve Batı ile Filis-
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tin Otoritesi arasındaki Oslo’dan sonra kurulan ilişkilerin, Filistin’in 
iç siyasetine direk ve yıkıcı etkileri olmuştur. Fetih ile Hamas ara-
sındaki ayrımı hem ekonomik hem de ideolojik olarak derinleştiren 
bu faktörler, Filistin’in müzakere masasına tek ve uzlaşmış bir parti 
olarak oturmasını engellediği gibi, bu bölünmüşlük üzerine oyun 
kuran İsrail’in de mevcut durumdan ek kazanımlar çıkarabilmesi-
ne sebep olmuştur. Dış yardım ekonomisi üzerine kurulan ve Batı’da 
temsil tekelini elinde tutan Filistin Otoritesi ile direniş merkezli olan 
ve ambargo ekonomisi üzerine kurulan Hamas Hareketi arasındaki 
ayrımın giderilmesi elzem olmakla beraber, gün geçtikçe de zorlaş-
maktadır. İsrail, özellikle 2006’dan sonraki dönemde Batı ve İsrail ile 
iyi ilişkiler içerisinde olan Filistin Otoritesi’nin kontrolündeki Batı 
Şeria’dan ekonomik bir başarı hikayesinin çıkması için uğraşırken, 
ambargo ve 2007’den beri sürdürdüğü Gazze ablukasıyla Gazze’den 
bir “başarısız devlet” çıkarmaya çalışmaktadır. Özellikle Arap baharı 
ile tetiklenen İslamcı-statüko çatışması birçok bölgesel aktörün Fi-
listin’deki bölünmüşlüğe olumsuz katkıda bulunmasına da sebep ol-
muştur. Bütün bu olumsuz faktörler bir araya geldiğinde ise Filistin 
milli uzlaşısı, 2012 yılında sağlanamamış ve ileriki yıllara büyük bir 
meydan okuma olarak miras kalmıştır. 

Birleşmiş Milletler’de Gözlemci Statüsü

Daha önce Birleşmiş Milletler’de “gözlemci kuruluş” statüsüne 
sahip olan Filistin Özerk Yönetimi, 2011 yılında BM’ye tam üyelik 
başvurusunda bulunmuştu. Filistin’in bir devlet olarak BM’ye tam 
üye olabilmesi için teklifin BM Güvenlik Konseyi’nden geçmesi ve 
Genel Kurul’da da üçte ikilik bir desteğe sahip olması gerekiyordu. 
Fakat ABD’nin başvuruyu veto edeceğini açıklamasıyla birlikte baş-
vuru görüşmeye açılmamış ve rafa kaldırılmıştı. Bu sebepten 2012 
yılını gerçekleştirilebilir bir statü yükseltme çabasıyla geçirdi. Filis-
tin bu sefer tam üye devlet statüsünden bir kademe aşağıda bulunan 
“üye olmayan gözlemci devlet” statüsüne geçmek için BM’ye tekrar 
başvurdu. Bu başvurunun bir öncekinden en büyük farkı Güvenlik 
Konseyi’nin onayının gerekmemesiydi. Bu sebepten Filistin ABD’nin 
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veto hakkına takılmadan Genel Kurul’da istediği desteğe ulaşabilme 
imkanı buldu.

Sadece Vatikan’ın sahip olduğu bu statü, öncelikle Filistin’i bir kuru-
luş olmaktan çıkarıp bir devlet statüsüne sokmaktadır. Bunun dışında 
en fazla göze çarpan getirisi, Filistin’e BM ile bağlantılı uluslararası orga-
nizasyonlara üye olabilme hakkını tanımasıdır. Bu organizasyonlardan 
da en fazla ön plana çıkanı Uluslararası Ceza Mahkemesi’dir (UCM). 
İsrail’in yumuşak karınlarından birisi olan uluslararası hukuk ihlallerini 
UCM’ye taşıma ve işgal, işkence veya Yahudi yerleşimleri gibi konularda 
İsrailli yetkilileri mahkum ettirebilme imkanı vermektedir. Örneğin yer-
leşimlerin inşasından sorumlu olan İsrailli yetkilileri Uluslararası Ceza 
Hukuku çerçevesinde savaş suçundan yargılama imkanı da sağlayabile-
cektir. Yasal getirilerine ek olarak Filistin Devleti’ne uluslararası meşrui-
yet kazandırma noktasında da atılmış önemli bir adımdır.

BM oylamasında statü yükseltilmesi teklifine evet oyu veren 138 
ülkeye karşı 9 ülkenin hayır oyu vermesi ve 41 ülkenin çekimser kal-
ması, Filistin Devleti’ne verilen uluslararası desteği göstermektedir. 
Hayır oyu verenlerin İsrail, ABD ve ABD’nin hinterlandında bulu-
nan irili ufaklı adaların olması, İsrail’in bölgede olduğu gibi global 
ölçekte de yalnız olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Güven-
lik Konseyi üyelerinden Rusya, Çin ve Fransa’nın evet, ABD’nin ha-
yır oyu kullandığı ve İngiltere’nin de çekimser kaldığı hesaba katıl-
dığında, tam bağımsız bir Filistin Devleti’nin önündeki en önemli 
uluslararası engelin de ABD olduğu daha belirgin hale gelmektedir.

Filistin’in devletleşme sürecine en büyük katkı veren ülkelerden 
birisi Türkiye’dir. Gerçekleştirilebilir statü yükseltme hedefinin be-
lirlenmesi ve BM Genel Kurul üyelerinin lehte oy kullanmaları için 
ikna edilmesi noktasında hem 2012 senesi içerisinde hem de oyla-
manın hemen öncesinde Türkiye büyük çaba sarf etti. BM’de oyla-
maya katılan Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Genel Kurul’da Filistin’in 
devletleşme serüvenine dair güçlü bir konuşma yapıp Türkiye’nin bu 
yolda Filistin’e verdiği desteği yineledi. 

Türkiye, Filistin’in devletleşme sürecine, iki ana katkıda bulundu. 
Öncelikle Filistinli yetkilileri, ABD’den ve İsrail’den gelen tehditlere 
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rağmen statü yükseltme adımını atmaları konusunda cesaretlendir-
di. Çünkü Türkiye, statü yükseltmenin gelecek eleştirilere rağmen 
Filistin’in elini güçlendireceğine ve bu durumun İsrail-Filistin görüş-
melerindeki asimetriye olumlu yansıyacağına inanmaktaydı. İkinci 
katkı olarak ise, Türkiye, BM’deki kulis imkânlarını kullanarak oyla-
mada Filistin’e destek arayışlarına girdi. Telefon trafiği başlatılarak, 
kişisel yakınlığa sahip olunan yabancı devlet adamlarından Filistin 
Devleti’ne “evet” oyu vermeleri istendi. 

29 Kasım’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapılan tarihi 
oylamada Filistin, “gözlemci kuruluş” statüsünden “üye olmayan 
gözlemci devlet” statüsüne yükseltildi ve Filistin’in devletleşme süre-
cinde geç kalınmış fakat yine de önemli bir adım atılmış oldu. Oyla-
manın akabinde Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas, ilk yurtdı-
şı seyahatini 11 Aralık’ta Türkiye’ye yaparken, bu teşekkür ziyaretiyle 
oylama sürecinde Türkiye’nin oynadığı aktif role karşı mukabelede 
bulundu. Türkiye ise Abbas ve delegasyonuna gösterdiği diplomatik 
teşrifatla bir yandan Filistin Devleti’nin diplomaside hak ettiği konu-
ma yükselmesine yardımcı olurken, diğer taraftan da Filistinli grup-
lar arasındaki uzlaşma ve birlik çabalarındaki etki gücünü artırdı.

Gazze Saldırısı

İsrail, 14 Kasım 2012’de, bütün dikkatlerin Suriye’ye odaklandı-
ğı bir ortamda dört sene öncekine benzer bir zamanlama, gerekçe 
ve taktikle Gazze’ye yeni bir saldırı başlattı. Gazze’ye hava saldırı-
sı düzenleyen İsrail, Hamas’ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam 
Tugayları’nın komutanı Ahmed el-Caberi ile birlikte 10 kişiyi öl-
dürdü. Saldırıya sert tepki veren Türk Dışişleri, aynı gün yayınladığı 
mesajda “İsrail’in Gazze operasyonunun ülkenin saldırgan politika-
larının son örneği olduğunu, saldırıyı şiddetle kınadığını ve BM’nin 
harekete geçerek saldırının bir an önce durdurulması gerektiğini” 
beyan etti. 

Bu açıklamanın akabinde Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdo-
ğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu, yaptıkları güçlü açıklamalarla 
İsrail’in saldırganlığını eleştirdiler. 16 Kasım’da Başbakan Erdoğan 
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ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 
ile telefon görüşmeleri yaparak çatışmanın ivedilikle durdurulması 
için yardımlarını istedi. Ertesi gün başlayan Mısır seyahatlerinde de 
Gazze saldırısı Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun 
gündemlerinin ilk konusuydu. Bu vesileyle telefon trafiği yürüten 
Davutoğlu, Rus meslektaşı Sergei Lavrov’la saldırının durdurulma-
sı için görüşmelerde bulundu. Bu arada Ateşkesin sağlanması için 
İsrail’in de Türkiye’ye aracılarla haber gönderdiği iddia edildi. Yine 
Mısır ziyareti sırasında Başbakan Erdoğan beraberinde Dışişleri Ba-
kanı Davutoğlu ile birlikte Halid Meşal’le görüştü. Bu görüşmenin 
akabinde Mısır, Türkiye ve Katar’ın, İsrail ile Hamas arasında ateşke-
sin sağlanması için devreye girmesiyle 21 Kasım 2012 tarihi itibari 
ile ateşkes sağlandı. 8 gün süren saldırının sonunda Gazze’de 161 kişi 
hayatını kaybederken, 1.222 kişi de yaralandı. Ateşkes sonrasında 
Halid Meşal ve Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Amr, arabulucu-
luk rolü ve ateşkese katkılarından dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.

Gazze saldırısı esnasında Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Arap Ligi 
Genel Sekreteri Nebil El-Arabi ve 12 Arap ülkesi Dışişleri Bakanı 
ile birlikte 20 Kasım 2012 tarihinde Gazze’ye tarihi bir ziyaret ger-
çekleştirdi.* Başbakan Haniyye ile görüşen heyet, aynı zamanda Şifa 
Hastanesi’ni ziyaret ederek yaralılar konusunda bilgi aldı. Bu ziya-
ret sadece Türkiye’nin Filistin’e olan desteğini göstermekle kalmadı; 
aynı zamanda Davutoğlu ile birlikte heyette bulunan Arap dışişleri 
bakanları, İsrail’e karşı Filistin’e çatışmanın devam ettiği bir ortamda 
Arap ve İslam dünyası adına çok güçlü bir mesaj da vermiş oldu. 
Gazze saldırısı sırasında Arap ülkelerinin ortak hareket etmesi, 
Mısır’ın tarihi arabulucu rolüne-Hamas’ı dışlamadan- geri dönmesi 
ve Gazze’yi ziyaret eden dışişleri bakanlarının verdiği birlik mesajı, 
Arap baharının getirdiği yeniliklerden birisi olarak okundu. 

* “Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu: “Acınız acımızdır, geleceğiniz geleceğimizdir”, Türki-
ye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-ahmet-
davutoglu-aciniz-acimizdir-geleceginiz-gelecegimizdir.tr.mfa
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Füze Kalkanı ve Nato
2012 yılında daha önceki yıllara nispeten daha sakin geçen Tür-

kiye-İsrail gündemi, suni bir füze kalkanı tartışmasıyla hareketlen-
me göstermiştir. Türkiye, ilişkileri dondurduğu İsrail’in NATO’nun 
tatbikatlarına katılmasını engellerken, Türkiye içerisinde de özellikle 
ana muhalefet kaynaklı Malatya’da kurulacak füze kalkanının İsrail’i 
koruma amaçlı olduğu iddiaları tartışıldı.

19-20 Kasım 2010 tarihlerinde Lizbon’da gerçekleştirilen NATO 
zirvesi sonrasında Türkiye’nin gündemine oturan Kürecik füze kalka-
nı projesi, ülkede büyük polemik konusu oldu. Şubat ayında NATO 
Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen’in Türkiye ziyareti sırasında 
tekrar tartışmaya açılan konuya ilişkin Dışişleri Bakanı Davutoğlu net 
bir açıklama yaparak, İsrail’in tesislerden istifade etmesinin söz konu-
su olmadığını, bu konuda Türkiye’nin tutumunun açık ve net olduğu-
nu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Gül ise Mart ayındaki Tunus ziyare-
tinden önce yaptığı açıklamada İsrail’in füze kalkanından istifade ede-
ceği söylentilerinin “İsrail’in kara propagandası” olduğunu, her türlü 
iznin ve hareketin oy birliğiyle karara bağlandığı NATO’da Türkiye’ye 
rağmen NATO üyesi olmayan İsrail’in NATO’nun imkanlarından fay-
dalanmasının mümkün olmadığının altını çizdi. 

Mavi Marmara ve Yeni Ortadoğu

Ortadoğu gündemini son iki senedir meşgul eden Arap isyan-
larının etkisi İsrail’in iç siyasetinde sınırlı kalsa da bölgesel dina-
miklerdeki ciddi değişimler, İsrail’in bölge siyaseti için önemli so-
nuçlar doğurdu. Bu süreçte İsrail, Ortadoğu siyasetinin kilit ülkesi 
Mısır’ın 1979’dan beri devam eden desteğini kaybetmiş ve Mısır’da 
yükselen İslami hareketlerin domine ettiği yeni bir siyasi coğrafyay-
la yüzleşmek durumunda kaldı. Suriye’de devam eden çatışmaların, 
İsrail’in en güvenli sınırı olan Golan’ı etkileme ve Esed rejimi sonrası 
Suriye’de Mısır’a paralel İslami hareketlerin yükselmesi ihtimali de 
İsrail’in kaygılarını derinleştirmiştir. Lübnan’da Hizbullah’ın nüfuzu 
ve nüfusunun büyük çoğunluğunu Filistinlilerin oluşturduğu Ür-
dün’deki karışıklıklar da bu kaygılara yenisini eklemiştir. 
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Arap Baharı’nın bölgeye sunduğu yeni aktörler ve paradigmalar-
la yüzleşmek durumunda kalan İsrail, derinleşen bölgesel yalnızlığı-
nı Türkiye ile ilişkilerini normalleştirme yolunda atacağı adımlarla 
hafifletebileceğini düşünse de İsrail iç siyaseti, 2012 senesi boyunca 
Türkiye’nin normalleşme için ileri sürdüğü üç şartın yerine getiril-
mesi için elverişli bir ortama sahip olmadı. Bu süreçte İsrail, bazen 
gayri resmi arabulucular yoluyla bazen de Dışişleri Bakanlığı Müs-
teşarı Feridun Sinirlioğlu üzerinden müzakere çabası içerisine gir-
di. Örneğin, Haziran ayında İsrail Başbakan Yardımcısı Şaul Mofaz, 
Washington Institute adlı düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada, 
Türkiye ile ilişkilerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Türkiye 
ile geçmişte olduğu gibi stratejik ilişkilerimiz olmalı. Artık geçmi-
şi geride bırakıp geleceğe bakmalıyız. Özellikle İsrail olmak üzere 
hepimiz, Türkiye’nin bölgesinde bir süper güç haline geldiğini an-
lamalıyız.” dedi. Türk tarafı ise “resmi özür, tazminat ve Gazze’ye 
uygulanan ablukanın kaldırılması” taleplerinin müzakereye açık ol-
madığını ve bu üç talebin yerine getirilmesi durumunda diplomatik 
normalleşmeye hazır olduğunu beyan etti. 22 Ocak 2013’te seçimlere 
gidecek olan İsrail’de, Türkiye ile normalleşmeye verilen kamuoyu 
desteği artma eğiliminde olsa da siyasi otorite 2012 senesi boyunca 
somut adımlar atamadı.

Mayıs ayında İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, “Mavi Marmara” 
saldırısına ilişkin olay tarihinde görev yapan İsrailli komutanlar hak-
kında hazırlanan iddianameyi kabul etti ve iddianamenin kabulü, 
İsrail’de gündemin ilk sıralarına yerleşti. Zamanının İsrail Genelkur-
may Başkanı Gabi Eşkenazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Ma-
rom, İstihbarat Başkanı Amos Yadlin ve Hava Kuvvetleri Komutanı 
Avişay Levi’nin yargılandığı dava 6 Kasım’da başladı ve 2013 senesin-
de devam edecek. Mavi Marmara davası Türkiye ile ilişkileri tekrar 
İsrail gündemine taşırken, İsrailli yetkililer bir yandan davayı ciddiye 
almadıklarını ifade edip diğer yandan da dava sebebiyle duydukla-
rı rahatsızlığı dile getirdiler. Bu arada İsrail ombudsmanı ve devlet 
kontrolörü Micha Lindenstrauss, 2010 yılındaki “Mavi Marmara” 
gemisine yapılan baskına ilişkin hazırladığı raporda İsrail Başbakanı 
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Benyamin Netanyahu’ya sert eleştiriler yöneltti. 13 Haziran’da yayın-
lanan 153 sayfalık raporda Lindenstrauss, operasyonla ilgili karar 
sürecinde ciddi hatalar yapıldığını, ilgili bakanların bilgilendirilme-
diğini, kararların dokumente edilmediğini belirtti. 

Türkiye-İsrail ilişkilerinin dondurulması, 2012’nin ikili ilişkiler 
açısından sönük bir sene olarak geçmesine sebep olurken, İsrail bü-
yük oranda Türkiye’nin Filistin ile ilişkilerinin bir yan ürünü olarak 
masaya geldi. Suni füze kalkanı tartışması ve Mavi Marmara dava-
sının başlaması dışında sene sonunda İsrail’in Gazze’ye yönelik ger-
çekleştirdiği saldırı, yukarıda anlatıldığı üzere Türkiye’den 2008’deki 
Gazze saldırısına paralel bir tepki aldı. 2012 senesi boyunca Filistin 
meselesi ve Mavi Marmara gibi kritik konularda ilerleme kaydedile-
memesi sebebiyle 2013 senesine de yine sönük bir ilişki seyri devretti. 
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Öncelikler: Bölgesel ve Küresel İnisiyatifleri Harekete 
Geçirmek
Arap Baharı’nın Suriye’ye sıçraması ile birlikte, Türkiye’nin Suriye 

politikasını belirleyen temel stratejik hedefler, ülkenin parçalanma-
dan, kademeli olarak barışçıl bir şekilde demokratikleşme adımlarını 
desteklemekti. Ancak, Esad yönetiminin ayaklanmalara karşı tercih 
ettiği sert politikalar, iki ülke arasındaki ilişkileri iyice gerginleştirdi. 
2011 yılında Ankara’nın önceliği, Besar Esad yönetimini demokra-
tikleşme adımlarını atmaya cesaretlendirme şeklinde başlamış, an-
cak ülkedeki şiddetin tırmanmasının ardından Arap Birliği başta 
olmak üzere bölgesel insiyatifleri devreye sokma girişimleri ile de-
vam etmiştir. Ankara’nın bu politikasının çerçevesini ise “Suriye’nin 
toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, ülkede akan kanın 
durdurulması ve Suriye halkının meşru taleplerinin karşılanmasına 
yönelik demokratik reform ve dönüşüm sürecinin barışçıl bir şekilde 
sonuçlandırılması”1 oluşturmuştur. Özellikle Arap Birliği’nin Suri-
ye’deki çatışmaları durdurmaya yönelik çabalarının sonuçsuz kalma-
sının ardından, sorunun BM’nin gündemine getirilmesinde Türkiye, 
önemli bir rol oynamıştır.2 Tüm yaşananlara rağmen 2011 yılında 
Türkiye’nin Suriye’ye yönelik dış politikasının çerçevesini, Esad yö-
netiminin de içinde bulunduğu bir “geçiş hükümeti” temelinde çö-
züm arayışı belirlemiştir.
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Ancak barışçıl geçiş sürecinin Esad’ın sert politikaları yüzünden 
sekteye uğraması Türkiye’nin siyasetinde önemli bir değişeme git-
mesine neden olmuştur. Bu bağlamda Türkiye’nin, 2012 yılında dış 
politikasının merkezinde, Esad rejiminin bir an önce devrilmesi yer 
alırken, bu politikasının kapsamını ise, uluslararası ve bölgesel ak-
törlerin harekete geçirilmesi, yaşanan can kayıplarının azaltılması, 
Türkiye’ye sığınan insanlara barınma imkânının sağlanması, Suri-
yeli muhalefet gruplarının bir araya getirilmesinde kolaylaştırıcı rol 
oynama gibi hususlar belirlemiştir. Ankara ayrıca, Irak’ta olduğu 
gibi tüm kurumsal alt yapının çökmesine müsaade edilmeden, sa-
dece yönetimde bir değişikliğe gidilerek, geçiş sürecinin daha san-
cısız atlatılmasını önceleyen bir politika geliştirmeye çalışmıştır. 
Türkiye’nin yıl içinde Suriye’ye yönelik dış politikası özellikle “de-
ğerler” ve kullanılan mekanizmalar açısından yoğun eleştirilere sah-
ne olurken, Disisleri Bakani Davutoğlu söz konusu politikanın, en 
başından itibaren “değerler” açısından “istikrarlı” ve “tutarlı”; me-
kanizmalar açısından “dinamik” bir politika bağlamında sürdürül-
düğünü belirterek bu eleştirilerin çoğunun ideolojik temelli ya da 
konjonktürel olduğunu vurgulamıştır. Değerler ve dinamikler açı-
sından Davutoğlu’nun Suriye dış politikasının en genel çerçevesi ise, 
yaşananları halkın demokratik ve meşru talepleri olarak görülmesi 
gerektiğidir.3 ABD’nin başkanlık seçimi ile meşgul olması, AB’nin 
ekonomik krizle boğuşması, Rusya ve Çin’in bölgedeki olayları yeni 
bir Soğuk Savaş mantalitesiyle ve çıkar merkezli ele almaları sebe-
biyle, Türkiye yıl içinde Suriye politikasında uluslararası toplumdan 
destek göremediği gibi zaman zaman yalnız da kalmıştır. Ancak her 
halükarda Suriye krizini en başından itibaren uluslararası platforma 
taşımaya en çok çabalayan ülke Türkiye olmuştur.

Bölgesel Sahiplenme

Türkiye’nin 2012 yılı içinde Suriye politikasının çerçevesini belir-
leyen unsurlardan biri de, sorunu “bölgesel sahiplenme” temelinde 
görmesidir. Dolayısıyla yıl içinde Suriye ile ilgili her türlü gelişme en 
üst düzeyde sahiplenilmiştir. Türkiye, Suriye ile Arap Birliği arasın-
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da 19 Aralık 2011 tarihinde Kahire’de imzalanan Arap gözlemcile-
rin Suriye’de görev yapmalarına izin veren protokolü desteklemiş ve 
hazırlık çalışmalarına bizzat dâhil olmuştur. Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu hazırlık sürecinde ülkeler arasında yaşanan görüş ayrılık-
larının giderilmesi için devreye girmiştir. Esad’ın, Arap Birliği göz-
lemci heyetinin 22 Ocak’ta muhalifler ve hükümetten oluşan ulusal 
birlik hükümetinin kurulması çağrısını içeren barış planını reddet-
mesinin ardından açıklama yapan Türk Dışişleri Bakanlığı, Arap 
Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi’nin Suriye’deki durum hakkında 
aldığı kararı “krizin çözümünde bölgesel sahiplenme” olarak değer-
lendirmiş ve Esad yönetiminin kararı reddetmesini ise kaygı verici 
olarak nitelendirmiştir. Dışişleri Bakanlığı’nın “Arap Ligi kararında 
ortaya konan yol haritasının BM Güvenlik Konseyi tarafından des-
teklenmesi yönündeki çağrı yanıtsız bırakılmamalı ve uluslararası 
toplumun, Suriye’de vicdanları sızlatan tablo karşısında üzerine dü-
şen sorumlulukları yerine getirmekte kararlı olduğu vurgulanmalı”4 
açıklaması ise, Ankara’nın, soruna yönelik bölgesel çözüm arayışları-
nın istenildiği düzeyde olmadığı inancının da bir göstergesiydi.

Arap Birliği planının Suriye yönetimi tarafından reddedilmesinin ar-
dından Türkiye konunun BM’de görüşülmesi çabalarını yoğunlaştırmış 
ve BM güvenlik Konseyi’nin “Arap Birliği ile eşgüdüm ve istişare için-
de” ciddiyetle çaba göstermesi gerekliliğini gündemde tutmuştur. “Arap 
Birliği’nin Suriye’de demokratik ve çoğulcu siyasi geçiş sürecini kolay-
laştırmayı amaçlayan” 22 Ocak 2012’deki kararı, Şubat ayının başında 
Fas tarafından BM Güvenlik Konseyi’ne sunulmuş; fakat Türkiye’nin 
destek verdiği söz konusu planın 4 Şubat’ta Güvenlik Konseyi’nde gö-
rüşülmesinin ardından Rusya ve Çin’in veto etmesi yüzünden uygulan-
ma şansı bulunamamıştır.5 Başbakan Erdoğan, Rusya’nın vetosunun ar-
dından Rusya Devlet Başbakanı Dimitri Medvedev’i telefonla arayarak 
karar tasarısının veto edilmesinden duyduğu üzüntü ve endişeyi dile 
getirmiştir.6 Türkiye’nin Suriye’ye yönelik bu yoğun diplomatik çabaları 
Esad yönetimi tarafından “düşmanca” olarak nitelendirilmiş ve Suriye 
Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Türkiye’yi Suriye’nin içişlerine karış-
maya devam etmekle suçlamıştır.7
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BM’de de sorunun çözümüne yönelik çabaların sonuçsuz kal-
masının ardından, “Suriye’nin Dostları Toplantısı” yeni bir inisiyatif 
olarak başlatılmış ve 24 Şubat’ta Tunus’ta ilki gerçekleştirilen top-
lantıya 70’in üzerinde ülkeden temsilci katılmıştır.8 “Suriye Ulusal 
Konseyi’nin, demokratik ve barışçı bir değişim arayan Suriye hal-
kının meşru bir temsilcisi” olarak kabul edildiği toplantılardaki ka-
tılımcı ülkeleri Esad yönetimi “Suriye’nin düşmanları” olarak ad-
landırmış, Türkiye ise bu çabalara yoğun destek vermiştir. Dışişleri 
Bakanı Davutoğlu ilk toplantının Tunus’ta yapılmasını Türkiye’nin 
tercih ettiğini, bu anlamda Tunus’un Arap baharının, “haklı talep-
lerin” “özgürlük meşalesinin” ve “ilk serbest seçimlerin” yaşandığı 
ülke olması açısından sembolik anlamlar taşıdığını belirtmiştir.9 26-
27 Mart tarihlerinde Suriye Ulusal Konseyi içinde ve dışında yer alan 
muhalif gruplar, İstanbul’da bir araya gelmiştir. Tüm muhalif kesim-
lerden 400 kişinin katıldığı bu toplantıda grupların nasıl bir Suriye 
istediklerini ortaya koyan Suriye Ulusal Sözleşmesi kabul edilmiştir. 
Bu sözleşme ile Suriye’nin geleceğine yönelik bazı prensip kararları 
alınmış ve hedeflenen devlet düzeninin nasıl şekilleneceğinin çerçe-
vesi çizilmiştir.10

Suriye’nin Dostları Toplantısı’nın ikincisi, 1 Nisan 2012 tarihin-
de İstanbul’da gerçekleştirilmiş, toplantıya Birleşmiş Milletler, Arap 
Ligi, Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Körfez İşbirliği Teşki-
latı ve Afrika Birliği temsilcilerinin de bulunduğu toplam 83 ülke 
ve uluslararası örgüt katılmıştır. Toplantının hemen öncesinde, 27 
Aralık 2011 tarihinde ilan edilen Kofi Annan’ın Barış Planı’nı Suriye 
yönetiminin kabul ettiğini açıklaması11, Türkiye tarafından kuşku ile 
karşılanmış ve uluslararası toplumu oyalamaya dönük yeni bir gi-
rişim olarak değerlendirilmiştir. Davutoğlu söz konusu toplantının 
hem Suriye yönetimine hem de BM Güvenlik Konseyi’ne açık bir 
mesaj olduğunu belirtmiş, “Güvenlik Konseyi’nden Suriye halkı-
nı koruma ve onların meşru taleplerini yerine getirme konusunda 
gerekli desteği” göremediği için böyle bir toplantının gerçekleşti-
rildiğini açıklamıştır. Toplantıda kabul edilen kararların en önemli 
unsurlarından birisi, Suriye muhalefetinin resmi muhatap olarak ta-
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nınması ve Annan Planı’nın Esad yönetimi tarafından kabul edilme-
si çağrısı olmuştur.12 Ayrıca geçiş sürecinin nasıl olması gerektiğine 
yönelik tutum da bu konferansta şekillenmiş ve genel çerçeve olarak, 
“Suriye’nin mevcut kurumlarının korunması ve yeni Suriye’nin par-
lamenter bir demokrasi olması gerektiği hususları”13 vurgulanmıştır. 

Türkiye’nin Suriye konusundaki yoğun çabaları, Suriye’de 
1990’larda Balkanlarda yaşananlara benzer bir sürece sürüklenebi-
leceği korkusu temelinde şekillenmiştir.14 Bu endişenin en net yan-
sıması Davutoğlu’nun “Suriye’de uluslararası camia Bosna’da olduğu 
gibi gecikmemelidir. Kararlı olarak ve çok net bir biçimde hiç gecik-
meden harekete geçmeliyiz... Bu Bosna’da bir kere yaşandı aynı hata 
Suriye’de yaşanmamalı” sözlerinden anlaşılmaktaydı.15 Suriye’nin 
Dostları Toplantısı’nın düzenlenmesinde Türkiye’nin belirleyici ol-
ması ve ikinci toplantının da İstanbul’da yapılmasının kararlaştırıl-
ması, Türkiye’nin genelde bölge, özelde Suriye politikası açısından 
önemlidir ve bu düşünme biçimi bölgedeki değişim dalgasını yö-
netme çabalarının da bir sonucu olarak görülebilir. Çünkü Dışişle-
ri Bakanı Davutoğlu’nun Suriye krizini, AK Parti dönemi Türk dış 
politikasının önemli unsurlarından biri olan “düzen kurucu”16 rol 
çerçevesinde “bölgesel sahiplenme” temelinde gördüğü anlaşılmak-
tadır: “Irak’ta, Ankara süreci dışında etkili olduğumuz dönem yok. 
2004-2005’e kadar Irak’taki gruplarla temas dahi yoktu. Ama bundan 
sonra biz masada olacağız, söz söyleyeceğiz… Eğer bir Suriye masası 
varsa doğal olarak en önde olmamız lazım. Artık küresel, bölgesel 
ölçekte tüm masalarda varız”.17 Davutoğlu, bu görüşünü 26 Nisan 
2012 tarihinde TBMM’de Suriye konusu tartışılırken daha da net-
leştirmiştir: “Türkiye olarak bundan sonra da Ortadoğu’da değişim 
dalgasını yöneteceğiz. Bu değişim dalgasının öncüsü olmaya devam 
edeceğiz. Bütün Ortadoğu toplumlarında Türkiye sadece dost ve 
kardeş bir ülke olarak değil, geleceği belirleme fikrine sahip yeni bir 
fikrin, yeni bir bölgesel düzenin öncüsü bir ülke olarak görülmekte-
dir… Çünkü zihnimizde nasıl yeni bir Türkiye iddiası varsa, yeni bir 
Ortadoğu iddiası da var”.18 Ortadoğu’da yaşanan değişim sürecinin 
ilk defa bu kadar net olarak “sahiplenme” üzerinden dile getirilmesi 
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“Ortadoğu’nun yeni sahibi” ya da “yeni Osmanlıcılığın” en net ifade-
si eleştirileri de beraberinde getirmiştir.19

Şubat ayı içerisinde BM ve  Arap Birliği Suriye  Özel Temsilci-
si olarak atanan eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın 16 Mart tari-
hinde altı maddelik barış planını açıklamasının ardından Suriye söz 
konusu planı 27 Mart’ta kabul ettiğini duyurmuş20 ve plan doğrultu-
sunda Şam yönetimi, 14 Nisan 2012 tarihinde ateşkes ilan etmiştir.21 

Türkiye ise söz konusu barış planını desteklemekle birlikte, ateşkesin 
uzun süreli olmayacağına yönelik kanaatini dile getirmiştir. Nitekim, 
Suriye’nin savunma operasyonları ve terörle mücadele söylemini kul-
lanarak Mayıs ayı içerisinde Hule ve Hama başta olmak üzere birçok 
yerde sivil halka yönelik katliamlar gerçekleştirmesi ateşkesi sonuç-
suz bırakmıştır.22 Türkiye özellikle, 11 Nisan’da Suriye’den açılan ateş 
sonucu Kilis’teki mülteci kampında can kaybının yaşanması sonra-
sında Suriye’yi ‘net bir sınır ihlali’ yapmakla suçlamıştır.23 Ardından 
da Suriye’nin hem uluslararası topluma verdiği sözü tutmaması hem 
de Türkiye’ye yönelik düşmanca tavrı sebebiyle, Mayıs sonunda Tür-
kiye’deki tüm Suriyeli diplomatları sınır dışı etme kararı almıştır.24 

Sınırda tansiyonu yükselten bu gelişmenin, Suriye Dışişleri Bakanı 
Velid Muallim’in 10 Nisan’da Rusya’yı ziyareti sırasında Türkiye’yi 
çok sert ifadelerle suçlamasının ardından gelmesi anlamlıydı. Rus-
ya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov  ile görüşmesinin ardından Mu-
allim, Türkiye’nin yasadışı silahlı birliklere destek verdiğini ve silah 
yardımı yaptığını, yasadışı giriş için üs oluşturduğunu iddia ederek, 
Suriye topraklarında yaşanan sorunlarda Türkiye’nin en suçlu taraf-
lardan biri olduğunu iddia etmiştir.25

F-4 Krizi

Ankara’nın yoğun çabaları sonucunda Suriye sorununun çözü-
müne yönelik uluslararası diplomatik çabaların ve Suriyeli muhalif 
gruplara yardımların Türkiye üzerinden iletildiğine yönelik haberle-
rin uluslararası medyada yoğunlaştığı bir dönemde, Suriye ile Türki-
ye arasındaki krizin bir üst aşamaya yükseldiği olay, 22 Haziran ta-
rihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait RF-4E Phantom keşif uçağının 
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Suriye tarafından düşürülmesidir. Uçağın düşürülmesinin ardından 
Suriye tarafı, uçağın Suriye hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle dü-
şürüldüğüne yönelik ısrarlı tutumunu sürdürürken, bir taraftan da 
gerilimi azaltmaya yönelik olarak uçağın İsrail’e ait olabileceği şüp-
hesiyle ve yanlışlıkla vurulmuş olabileceğini ileri sürmüştür.26 Dola-
yısıyla da uçağın Türkiye’ye ait olduğunun sonradan anlaşıldığının 
altı özellikle çizilmiştir.27 Türkiye ise, uçağın silahsız ve keşif amaçlı 
uçuş gerçekleştirdiği sırada düşürüldüğünü iddia etmiştir. Türkiye 
bu iddiasını, uçağın Suriye’nin 13 deniz mili açıklarında saldırıya uğ-
radığını, Suriye karasularına yanlışlıkla ve kısa süre için girdiğini ve 
dünyanın her yerinde bu tür kısa süreli ihlallerin olduğunu, son 6 ay 
içinde Türkiye’nin hava sahasının 114 kez ihlal edildiğini öne süre-
rek gerekçelendirmiştir.28 Dolayısıyla, Türkiye uçağın düşürülmesini 
“düşmanca ve hasmane bir tutum olarak” nitelendirmiştir. İki ülke 
arasında sıcak bir çatışma olasılığının uluslararası gündemin birinci 
sırasına yerleşmesiyle birlikte, Başbakan Erdoğan’ın Suriye’ye yönelik 
verilecek karşılığın “zamanlaması ve yönteminin” Türkiye tarafından 
belirleneceği yönündeki demecini, sıcak bir müdahalenin hemen ya-
pılmayacağının bir göstergesi olarak yorumlamak mümkündü.29 

AK Parti hükümeti bu krizin ardından bir taraftan iç kamuoyuna 
yönelik yatıştırma politikasının bir aracı olarak muhalefet liderle-
riyle istişarede bulunarak krizi yönetmeye çalışırken30, diğer taraf-
tan Suriye’de iç ayaklanmanın ardından bölgesel ve küresel olarak 
sürdürmeye çalıştığı “kollektif eylem” tutumunu, bu olaydan sonra 
da sürdürmenin çabası içerisinde olmuştur. Bu çerçevede ilk olarak 
NATO’nun 4. maddesini işlevselleştirerek NATO Konseyi’ni toplan-
tıya çağırmıştır.31 Ayrıca, iki mektup göndererek BM’yi bilgilendir-
miş ve ilk iki gün içerisinde Dışişleri Bakanı Davutoğlu 22 dışişleri 
bakanı ve 4 genel sekreterle telefon görüşmesi yapmıştır.32 Dolaysıyla 
Ankara, Suriye’ye karşı tek başına bir karşılık vermekten daha çok 
“kolektif davranış” temelinde çok uluslu bir tepki arayışını tercih et-
miştir. Özellikle medya üzerinden yoğun olarak tartışılan bir müda-
halenin olabileceği beklentisini boşa çıkararak diplomatik kanalların 
kullanılmasını öne çıkarmıştır. Bu anlamda Türkiye, kriz yönetimin-
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de stratejik çerçeveyi belirlerken, bilinçli olarak uygulanacak siyasal 
çıktının ne olacağına yönelik kısmı ise muğlak bırakmıştır.33 Bunun 
yanında, krizin ardından Suriye sınırına tank ve füze rampaları ko-
nuşlandırarak34 iç kamuoyunun beklentisini de yönetmeye çalışmış-
tır. Ancak Türkiye, sorunun bölgesel bir kriz haline dönüşmemesi 
için çaba göstermiş, bu tutum ise Davutoğlu’nun “bütün faktörleri 
dikkate alırız ama açık söyleyeyim biz bu meselede cephe genişlet-
meyiz. Bu mesele Türkiye ile Suriye arasında bir meseledir”35 sözle-
rinde açıkça görülmektedir. 

Uluslararası toplum bu süreçte, genel olarak, Türkiye’nin yanın-
da olduklarını vurgulayan üst düzey açıklamalar yapmıştır. NATO, 
tüm üye ülkelerin diplomatlarının katıldığı toplantı sonunda yaptığı 
açıklamada, uçağın düşürülmesinin “kabul edilemez olduğunu” be-
lirtmiş, İttifak’ın güvenliğinin “bölünemez” olduğunu vurgulamıştır. 
Suriye, kuvvetli ifadelerle kınanmış ancak müdahaleyi çağrıştıracak 
bir dil kullanmaktan özellikle kaçınılmıştır. Yapılan açıklamada ay-
rıca Türkiye ile “güçlü bir dayanışma ruhu içinde, yan yana” duru-
lacağı belirtilerek, Türk uçağının düşürülmesinin “Suriyeli yetkili-
lerin uluslararası kuralları hiçe saymasının son örneği” olduğu ifade 
edilmiştir.36 NATO’nun toplantıdan sonra Türkiye’nin haklılığını 
teyit etmesi, değişen angajman kuralları çerçevesinde muhtemel bir 
müdahale olması durumunda söz konusu bu kararın destekleyici bir 
tutum anlamına gelmesi açısından önemliydi. Ayrıca, Avrupa Birliği 
Dışişleri Bakanları da Lüksemburg’da Suriye gündemi ile toplanarak, 
bir taraftan Türkiye’nin yanında yer aldığını vurgularken diğer taraf-
tan, krizin tırmanmasının önüne geçecek çabaların yoğunlaştırılma-
sı yönünde görüş beyan etmiştir.37 

Suriye’nin Türkiye uçağını düşürmesinin ardından Ankara, silahlı 
muhaliflere daha açıktan destek vermeye başlamış, caydırıcı gücünü 
daha ön plana çıkarmış, sınıra yığınak yapmış, hava sahasını daha sıkı 
kontrol etmiştir.38 Ayrıca uçak krizinin ardından Türk dış politikası 
hem dünya hem de Türkiye medyasında özellikle Suriye ile ilişkilerin 
seyrine atıfta bulunularak yoğun bir şekilde sorgulanmaya başlanmış-
tır.39 Bu eleştirilerin en başında komşularla sıfır sorun politikasının 
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çöktüğüne yönelik yorumlar yer almistir. Türkiye’nin yumuşak gücü 
önceleyen komşularla sıfır sorun politikasında, sorunların askeri güce 
başvurmadan, diyalog ve müzakere yoluyla; ekonomik karşılıklı ba-
ğımlılığı artırarak ilişkilerin derinleştirilmesi temel hedef olarak be-
lirlenmişti. Ancak istikrara dayalı olarak inşa edilen bu dış politika 
hedefinin, istikrarsız bir süreçte, dış politika yapıcılarının çabalarının 
ötesinde, işleyemeyeceği uluslararası siyasetin bir gerçeğiydi.40 Dola-
yısıyla da dış politika yapıcıları bölgede şekillenen duruma dış politi-
kanın çerçevesini yeniden çizme yönünde çaba harcamışlardır. Uçak 
krizinin hemen sonrasında Suriye’nin geleceğinin görüşüleceği Ce-
nevre toplantısına giderken Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun gazeteci-
lere verdiği demeçte kullandığı ifadeler aslında bu yeni dış politikanın 
değişen paradigmasının da çerçevesini çizmekteydi:

Politikamızın başarısız olduğu kanaati yanılsama ve yönlendirme 
çabasından ibaret. Bu gücün ne zaman gösterileceğini biz biliriz. 
Ne fevri adım atarız ne de böyle bir eylemi karşılıksız bırakırız. 
Türkiye ne ‘hard power’dır (sert güç) ne de ‘soft power’ (yumuşak 
güç). Türkiye ‘smart power’dır (akıllı güç). Hangi gücünü ne 
zaman kullanacağını gayet iyi bilir. Türkiye’nin son dönemde ‘soft 
power’ının güçlendiğini, ‘hard power’ının zayıfladığını söyleyenler 
bilmeli ki geçen sene Libya’daki Misrata operasyonunda 18 (Türk) 
F-16 uçağı, 4 fırkateyn Akdeniz’in ortasında görev yaptı.41

Davutoğlu’nun smart power (akıllı güç) temelinde Suriye öze-
linden Türkiye dış politikasının çerçevesini çizmesi, yeni bir ta-
nımlamayı da içinde barındırması açısından önemliydi. Ancak, 
Türkiye’nin, bölgesinde “düzen kurucu” ve zamanla da küresel bir 
güç olma vizyonu ve özgüveni üzerinden üretilen bu yeni tanımla-
mayı, Türkiye’nin tarihsel olarak bir komşusunun içişlerine “insan 
hakları” söylemini kullanarak ilk kez bu kadar yoğun olarak müdahil 
olunması üzerinden değerlendirildiğinde bu durum dış politikanın 
iç politik alanda kolayca araçsallaştırılmasına da imkân vermek-
teydi. Dolayısıyla, hükümetin Suriye dış politikası daha önceki dö-
nemlerden bariz bir şekilde farklılaşarak yeni dönemde iç politikada 
toplumsal ayrışma üzerinden gittikçe kutuplaşmanın da derinleşme-
sine yol açmıştır. Bu kutuplaşma ve ayrışmanın dış politikanın çık-
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tılarının ötesinde AK Parti karşıtlığı üzerinden ve çeşitli muhalefet 
kesimlerinin öncülüğünde üretilmesi ise, AK Parti’nin dış politika 
yapıcılarını Suriye konusunda manevra alanını daraltmıştır.42 

Uçak Krizleri ve Türkiye-Suriye İlişkilerinde Rusya’nın Rolü 

Türkiye’nin Suriye tarafından uçağının düşürülmesiyle birlikte, 
Suriye’de halk hareketinin başlamasının ardından Esad yönetiminin 
en büyük destekçisi konumunda bulunan Rusya, Türkiye ve dünyada 
gözlerin çevrildiği ülkelerden birisi olmuştur.43 Bunun nedenlerinin 
başında, Moskova’nın, bir yandan Suriye’yi BM’de veto gücünü kulla-
narak diplomatik olarak koruması yer alırken; diğer taraftan rejimin 
ayakta kalmasının yegâne garantisi olan Suriye ordusunun teçhizat 
bakımından en büyük destekçisi olması gelmektedir. İkinci neden, 
Suriye’nin hava savunma sisteminin hemen hemen tamamına yakını-
nın Rusya tarafından sağlandığı ve kontrol edildiği hususudur. Üçün-
cü önemli bir neden ise, Rusya’nın bugün elinde kalan iki dış deniz 
üssünden birisi olan Suriye’nin Tartus limanındaki lojistik ve bakım 
üssünün stratejik bakımdan önemi ile ilgilidir. Çünkü Rusya, liman-
daki bu üssünde bulunan radar sistemi vasıtasıyla bölgedeki her türlü 
gelişmeyi kontrol edebilmektedir. Diğer bir neden ise, Malatya’ya füze 
kalkanının yerleştirilmesi ile Rusya’nın bu gelişmeyi müttefiki İran ve 
kendisine yönelik bir tehdit olarak algılamasıdır. Kuşkunun esas ne-
denini oluşturan unsur ise, Türkiye’ye ait uçağın düşmesinin ardından 
Batı basınında, olayda Rusya’nın parmağının olduğuna yönelik yayın-
lanan haberler ve Rus yetkili makamların uçağın düşürülmesi ile ilgili 
ellerinde net bilgilerin olduğuna yönelik açıklamalarıdır. Buna ilave-
ten uçağın düşürülmesinin hemen ardından Rusya Dışişleri Bakanlı-
ğı internet sitesinden “Suriye’nin Türk jetini düşürmesi provokasyon 
veya planlı bir eylem olarak görülmemelidir”44 gibi açıklamalar da, 
Ankara’nın Moskova’ya dönük kuşkularını artırmış ve Başbakan Er-
doğan Rusya’yı “Suriye yönetiminin diliyle” konuşmakla suçlamıştır.45

Suriye’de şiddetin giderek tırmandığı bir dönemde, Başbakan Er-
doğan 18 Temmuz tarihinde Rusya’ya bir ziyaret gerçekleştirmiştir. 
Erdoğan’ın Moskova ziyaretinin birinci gündem maddesini Suriye’de 
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yaşananlar ve Suriye’nin geleceği oluşturmuştur. Uçak krizi de bu zi-
yaret sırasında gündemde olsa da açıklamalardan iki ülke arasında bu 
konuda belge ve bilgi paylaşımının olmadığı anlaşılmıştır. Erdoğan, 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenledikleri ortak basın 
toplantısında Suriye krizinin çözümünde Rusya’nın, Türkiye’nin Ce-
nevre eylem planını desteklemesinin önemine değinmiş, Suriye ve 
bölgenin istikrarı konusunda Rusya ile farklı düşüncelerinin olma-
dığını ifade etmiştir.46 Putin, Türkiye’nin stratejik ortak olarak görül-
düğünü belirtse de Suriye konusundaki görüş farklılıkları yıl içinde 
devam edecektir. 

İki ülke arasındaki tansiyonu, Suriye sorunu temelinde yükselten 
diğer bir gelişme, 10 Ekim tarihinde Rusya’dan Suriye’ye sefer yapan 
bir yolcu uçağının F-16 savaş uçakları eşliğinde Ankara’ya inişe zor-
lanmasıydı.47 Suriye uçakta askeri malzeme olduğunu yalanlasa da48 

Rusya, kısa bir tereddütten sonra, kargoda yasal radar teçhizatı bulun-
duğunu açıklamıştır.49 Uçağın Suriye’ye askeri malzeme taşıdığı şüp-
hesiyle indirilmesi50 dünya basınında da birinci gündem maddesini 
oluşturmuş,51 uçak Suriye’ye ait olsa da Moskova’dan kalkmış olması 
bazı analizciler tarafından “Türkiye’nin Suriye konusundaki direnişi-
ni kırabilmek amacıyla Rusya’yı baskı altına alma çabası” olarak yo-
rumlanmıştır.52 Putin’in Ekim ayında Türkiye’ye yapacağı ziyareti er-
telemesinin üzerinden bir kaç saat geçmeden söz konusu gelişmenin 
yaşanması krizin daha derinden yaşanacağını gündeme getirse de53, 
Moskova-Ankara arasında son yıllarda enerji başta olmak üzere nük-
leer santral yatırımı gibi karşılıklı ekonomik çıkarlar54 Rusya’nın daha 
sert bir tepki vermesini engellemiştir. Ancak, Türkiye’nin Akçakale’ye 
düşen top mermisinin ardından karşılık vermesi ve Suriye’ye giden 
uçakların inişe zorlanması gibi uygulamaya çalıştığı yeni dış politika 
enstrümanları ile birlikte, Ankara’nın Suriye krizinde “güç politikası” 
uygulamaya başladığı ve “diplomatik çabalar”, “kolaylaştırıcı roller” 
gibi araçları rafa kaldırdığı yorumları yapılmıştır.55

Suriye üzerinden yaşanan bu kriz anları Putin’in 3 Aralık tarihin-
de Türkiye ziyaretinde bir kez daha yörüngesine oturtulmaya çalışıl-
mış bir anlamda “ince ayar”56 yapılmıştır. Bu anlamda, Putin’in “biz, 
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Suriye rejiminin avukatı değiliz. Bu zor sorunun çözümü için birlikte 
çalışmayı sürdüreceğiz”57 açıklaması Suriye özelinde iki ülke arasın-
da sürdürülebilir bir diyalogun göstergesiydi. Diğer taraftan Putin’in 
ziyareti öncesi Suriye sınırına “etkin caydırıcılık”58 bağlamında Pat-
riot füzelerinin yerleştirilmesi, ilişkilerin çok hassas dengede yürü-
tülmesi zorunluluğunu da gerektirmekteydi. Bu bağlamda Putin’in 
Suriye sınırına Patriot füzelerinin yerleştirilmesini bir “kışkırtma” 
olarak nitelendirmesi ve “[e]ğer duvarda tüfek varsa sonunda ateş 
edilecektir”59 açıklaması iki ülke arasında çok ince bir diplomasi 
dengesinin varlığına işaret etmekteydi. NATO’nun Suriye’ye müda-
hale etmeyeceği konusunda Rusya’yı ikna etmesinin ardından Rusya 
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Türkiye’nin meşru müdafaa hak-
kına saygılı olduklarını belirtmesi60, bir taraftan Ortadoğu üzerinden 
aktörler arasında süren yeni soğuk savaşın bir yansıması olarak oku-
nabilecekken, diğer taraftan da bu soğuk savaşın cephe ülkelerinden 
birisinin Türkiye olduğunu da göstermekteydi.

Akçakale Saldırısı: Güç Politikası 

Ekim ayına gelindiğinde Suriye-Türkiye arasındaki ilişkiler uçak 
krizinin ardından tekrar çatışmanın eşiğine gelmiştir. 3 Ekim’de Esad 
güçleri ile Özgür Suriye Ordusu arasında çatışmaların yoğunlaştı-
ğı bir dönemde, Türkiye sınırındaki Tel Ebyad kasabasının kontro-
lünün ele geçirilmesi mücadelesinde Suriye ordusunun ateşlediği 
bir top mermisi Urfa’nın Akçakale ilçesinde bir eve isabet etmiştir. 
Daha önceden de çatışan gruplar arasında küçük çaplı, sınırın Tür-
kiye tarafını etkileyen benzer saldırılar olmuş, ancak bu saldırılarda 
can kaybı yaşanmamıştı. Bu saldırıda aynı anda altı kez top atışı-
nın yapıldığı dikkate alındığında, saldırının bilinçli olarak gerginli-
ği tırmandırmaya yönelik can kaybını da hedeflediği açıktı. Saldırı 
sonucunda 5 Türk vatandaşı hayatını kaybederken, 2’si ağır olmak 
üzere 10 kişi de yaralanmıştır.61 Olayın ardından Türkiye’de en çok 
tartışılan husus bir karşılık verilip verilmeyeceği ve karşılık verilir-
se bunun mahiyetinin ne olacağı konusuydu. Bu konudaki görüşler, 
diplomatik alanda etkili bir cevap verilmediği takdirde Türkiye’nin 
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Ortadoğu’da caydırıcılığını yitirebileceğinin göstergesi olacağı,62 ya 
da karşılık verilmesi durumunda bunun yeni bir sürece işaret edece-
ği ve “sınırlı savaş” anlamına geleceği şeklindeydi.63 

Türkiye, bu saldırının ardından Suriye tarafında belirlenen he-
deflere top atışı ile karşılık vermiş, Başbakan Erdoğan, “olayın bir 
ülkede yaşanan çatışmanın sınır ötesini de etkilemesi gibi sıradan bir 
hadise olarak telakki” edilemeyeceğini belirtmiş ve “ulusal güven-
liğimize yönelik bu saldırıya, bu provokasyona olayın hemen aka-
binde misliyle karşılık verilmiş, belirli hedeflerin vurulması yoluna 
gidilmiştir” açıklamasını yapmıştır.64 

Türkiye, Haziran ayında yaşanan uçak krizinde izlediği politi-
kaya benzer bir yol takip etmiş, öncelikle uluslararası camiayı ha-
rekete geçirmenin yollarını arayarak uluslararası hukuktaki yerini 
güçlendirmeye çalışmıştır. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, NATO ve 
BM Genel Sekreteri başta olmak üzere, birçok ülkenin dışişleri ba-
kanını doğrudan arayarak bilgilendirmiş ve destek istemiştir. NATO 
Konseyi Brüksel’de büyükelçiler düzeyinde Genel Sekreter Anders 
Fogh Rasmussen başkanlığında olağanüstü bir toplantı gerçekleşti-
rip, “saldırgan eylemlerine ve uluslararası hukuk ihlallerine derhal 
son vermesi” uyarısında bulunarak Şam yönetimini sert bir dille kı-
namış ve “Türkiye’ye her türlü desteğe hazırız” açıklamasını yapmış-
tır. AB ülkeleri ve ABD olayın hemen akabinde Suriye’yi kınayan ve 
Türkiye’ye destek verdiklerini belirten açıklamalar yapsa da65 diğer 
taraftan Türkiye’nin sıcak bir müdahaleden yana tavır takınmaması 
yönünde endişelerini ve uyarılarını da dile getirmişlerdir.66 Türkiye, 
uluslararası toplumun ortak bir tepki vermesini sağlamak için sade-
ce Batılı aktörlerle değil, bölgede Mısır, Suudi Arabistan, İran gibi 
ülkeler ile de temasa geçerek ortak bir zemin oluşturmanın yolları-
nı aramıştır. Türkiye’nin olayın hemen ardından NATO’yu toplan-
tıya çağırmasının temel amacı, gerginliğin tırmanması durumunda 
NATO ortaklarından destek almak ve savunma sisteminde yapacağı 
iyileştirmeler için meşruiyet gerekçesini oluşturmaktı67. 

Saldırının ardından 4 Ekim’de TBMM, Suriye konusunda, 
TSK’nın yabancı ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilmesine iliş-
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kin bir yıl süreyle izin verilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi’ni 
kabul etmiştir. AK Parti ve MHP tezkerenin lehinde oy kullanmış, 
320 kabul 129 ret oyuyla Meclis’ten geçen tezkereye CHP ve BDP 
hayır oyu kullanmıştır. MHP her ne kadar hükümete tezkere ko-
nusunda destek verse de, iktidarın Suriye politikasının iflas ettiği 
yönünde eleştirilerini sıralamış, CHP ise iktidarın ülkeyi bir sava-
şa doğru sürüklediği yönünde eleştirilerini yoğunlaştırmıştır. Özel-
likle Suriye’nin Türkiye’yi bir savaşın içine çekmek için söz konu-
su saldırıları gerçekleştirdiği ihtimali, tezkerenin TBMM’den hızla 
geçmesi ile birlikte endişeleri yoğunlaştırmıştır.68 Ancak Başbakan 
Erdoğan’ın “biz asla savaş meraklısı değiliz. Ancak savaştan da uzak 
değiliz” açıklaması, Başbakan’ın “[h]azır ol cenge sulhu salah istiyor-
san” sözünü hatırlatması ile birlikte değerlendirildiğinde tezkerenin 
TBMM’den geçirilmesinin en önemli yanının caydırıcılık mekaniz-
masını işletmek olduğu açıktı.69 Dolayısıyla Türkiye bir yandan ulu-
sal onurunu korumak için Suriye’ye dönük tüm önlemleri ve siyasa-
ları devreye sokarak gözdağı verirken, diğer taraftan ulusal çıkarını 
korumak için de Suriye bataklığına doğru bir savaşa itilme girişimle-
rinin dışında kalmaya çalışmıştır.70

Akçakale saldırısının ardından Türkiye, Suriye’de Esad sonrası 
süreçle ilgili yeni bir öneri de getirmiştir. Söz konusu öneri Dışişleri 
Bakanı Davutoğlu’nun bir televizyon programında “geçiş hükümetin-
de Esad olmasa bile onun bir temsilcisi olabilir mi?” sorusu üzerine 
verdiği cevapla ortaya çıkmıştır: “Esad’ın temsilcileri şeklinde değil, 
devletin, sistemin temsilcileri,.. Faruk Şara olabilir. .. Muhalefet de bu 
isimleri kabule yatkın. Beşar Esad ailesinin Suriye’deki son 20-30 yıl 
içinde sistemi anlama, yönetme kabiliyeti kadar da Faruk Şara’nın var. 
Ama Faruk Şara gayet akıllı ve vicdanlı bir tutumla bu son olaylarda, 
katliamların içinde yer almadı. Ama sistemi herhalde Faruk Şara’dan 
daha iyi bilen yok”.71 Davutoğlu’nun bu yeni öneriyi getirmesi hükü-
metin Suriye politikasında bir “esneme”72 ya da “Sünnilik refleksi” 
olarak yorumlanırken,73 aslında söz konusu öneri 23 Ocak 2012’de 
yapılan Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında gündeme ge-
tirilmiş, toplantıda Suriye’de bir ulusal birlik hükümeti kurulması, 
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Esad’ın görev ve yetkilerini yardımcısına devretmesi kararı çıkmıştı. 
Ancak Suriye yönetimi bu formülü “içişlerine ağır müdahale” olarak 
değerlendirmiş ve söz konusu formül uygulanamamıştı. 

Davutoğlu’nun önerisine Suriye yönetiminden Enformasyon 
Bakanı Ümran Zobi, “Türkiye, Osmanlı Sultanlığı değil; Şam’da, 
Mekke’de, Kahire’de ya da Kudüs’teki valileri de Türk Dışişleri Ba-
kanlığı atamıyor” sözleriyle karşılık vermiştir.74 Muhaliflerden birçok 
farklı grup ise, Davutoğlu’nun söz konusu çabalarını “Türkiye’nin iyi 
niyetinin bir göstergesi” veya “doğru ama gerçekçi olmayan bir öne-
ri” gibi yaklaşımlarla değerlendirmişlerdir.75 

22 Haziran’da Suriye tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 
RF-4E Phantom keşif uçağının düşürülmesi, ardından 3 Ekim ta-
rihinde Akçakale’ye düşen bombalar, Suriye’de devam eden krizin 
Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit eder hale geldiğinin bir göster-
gesiydi. Bu tehdit ve riskler karşısında Ankara, NATO anlaşmasının 
4. Maddesi çerçevesinde, Türkiye’nin Suriye’den kaynaklanabile-
cek balistik füze tehditlerine karşı korunması76 ve hava savunma-
sının Patriot bataryalarıyla takviyesi için 21 Kasım 2012 tarihinde 
NATO’dan talepte bulunmuştur.77 Bu talebi görüşmek üzere NATO 
Konseyi, Dışişleri Bakanları seviyesinde 4 Aralık 2012 tarihinde ger-
çekleştirdiği toplantısında, “Türk halkı ve topraklarını savunmak ve 
İttifak sınırındaki krizin yatıştırılmasına katkıda bulunmak amacıy-
la” ve Türkiye hava sahasının savunmasının takviyesi amacıyla Patri-
ot savunma sistemlerinin Türkiye’ye yerleştirilmesi kararı almıştır.78 
Bu çerçevede, iki Alman bataryasının Kahramanmaraş, iki Hollanda 
bataryasının Adana ve iki ABD bataryasının Gaziantep’e konuşlan-
dırılması kararlaştırılmıştır. Söz konusu bataryalar Ocak 2013’te yer-
leştirilmeye başlanmıştır.79 Patriotların sınıra yerleştirilmesini Suriye 
“yeni bir provakasyon” olarak değerlendirirken, Rusya Dışişleri Ba-
kanı Sergey Lavrov ise bölgede askeri çatışma riskinin arttığını açık-
lamıştır. Lavrov ayrıca Patriot füzelerinin yerleştirilmesini “Çehov 
tüfek sendromu” olarak tanımlamış ve “[e]ğer tüfek birinci sahnede 
duvarda asılı ise, üçüncü sahnede mutlaka ateşlenir” değerlendirme-
sini yapmıştır.80
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Suriye’de Kürt Özerk Bölgesinin Kurulması Tartışmaları ve 
Türkiye ile Yaşanan Gerilim
18 Temmuz’da başkent Şam’da düzenlenen bombalı saldırıda Esad 

yönetiminden üst düzey (Savunma Bakanı Davud Raciha, yardımcısı 
Asıf Şevket, Kriz Masası Başkanı General Hasan Türkmani ve Ulusal 
Güvenlik Konseyi Başkanı Hişam Bahtiyar) birçok kişinin ölmesinin 
ardından81, Suriye’de en önemli iç gelişmelerden birisi ülkenin kuze-
yindeki Kürt grupların, Kürt nüfusun yoğun olduğu yerlerdeki kent-
lerin kontrolünü ele geçirip kendi yönetimlerini kurmaya yönelik 
girişimleriydi. 1,5-2 milyon arasındaki nüfusuyla Araplardan sonra 
en büyük etnik nüfusa sahip olan Kürtlere ait olan örgütlenmelerin 
büyük kısmı, ayaklanmanın başından itibaren hem Esad yönetimi-
ne hem de Özgür Suriye Ordusu’na mesafeli bir politika izlemiştir. 
2004 yılı Kamışlı olaylarıyla birlikte Suriye siyasal hayatında önem-
li bir dönüm noktası yaşayan Suriyeli Kürt partiler özellikle Arap 
Baharı’nın ardından, birlikte hareket etmenin yollarını aramışlar, 16 
civarında olan Kürt partilerinin dağınıklığını gidermeye yönelik gi-
rişim 9-10 Temmuz tarihlerinde Mesut Barzani’nin ev sahipliğinde 
gerçekleşmiştir.82 Bu toplantının ardından özellikle PKK ile ideolojik 
ve siyasal olarak aynı çizgideki PYD’nin (Demokratik Birlik Partisi) 
Mesut Barzani’nin KDP’siyle (Kürdistan Demokrat Partisi) uzlaşma-
sı bölgede yeni bir aktörün de siyasal dengelerde göz önüne alınması 
zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. PYD’nin diğer Kürt partilerine 
göre öne çıkması ve Türkiye’nin hemen hemen tüm Suriye sınırında 
bu örgütün etkin olması, Türkiye dış politikası açısından da endişey-
le karşılanmıştır.83 Kürt jeopolitiğinin bölgede yeniden şekillenmesi 
korkusu Türkiye dış politika yapıcılarını başta sert açıklamalara itse 
de, bölgesel aktörlerle geliştirmiş olduğu diplomatik çabaların ardın-
dan, bu “geleneksel devlet refleksleri” üzerinden şekillenen teyakkuz 
hali yerini daha sakin bir sürece bırakmıştır. 

Sorunun teyakkuz halinden görece daha sakin ve mutedil bir dü-
zeye evrilmesi sürecine bakıldığında, teyakkuz halinin ortaya çıkma-
sında etkili olan unsurun, iç politik alandaki tartışmaların düzeyinin 
sertliğiyle ilgili olduğu kolayca anlaşılabilir. Bu anlamda siyaset yapı-
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cılar bu tartışmaları kendi pozisyonlarına göre yönetmeye çalışmak-
tadır. Bu bağlamda örneğin, Başbakan Erdoğan, Suriye’de “PKK-PYD 
dayanışması ve yanlarına farklı oluşumları da almak suretiyle adım 
atmaya” kalkmaları durumunda müsamaha ile karşılanmayacağını 
belirterek, söz konusu gelişmeleri kenardan seyretmelerinin müm-
kün olmayacağını ve buna müsaade edilmeyeceğini vurgulamıştır: 
“Bir Suriye Kürt Konseyi oluşturma yaklaşımı yanlış bir yaklaşımdır. 
Suriye’de ne toprak bütünlüğünün parçalanmasını ne de etnik veya 
mezhepsel parçalanma ve çatışma istemiyoruz. Suriye sadece orada 
Kürtler değil Türk ve Arapların da olduğu bir bölgedir. Bizi kimse 
tahrike yöneltmesin. Tahrik oyununa gelmeyiz, atılması gereken bir 
adım olursa terör örgütüne karşı bunu atarız”84 Erdoğan, bu açıkla-
malarını daha sonraki konuşmalarında daha da netleştirmiş ve gere-
kirse müdahaleden kaçınmayacaklarını birçok kez vurgulamıştır.85

Suriye’nin kuzeyinde bölgesel bir Kürt özerk bölgesinin Kuzey Irak 
bölgesel yönetiminin de desteğiyle oluşturulma çabalarına Türkiye 
sert tepki vermiştir. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, “de facto yönetim ve 
alanlar ilan edilerek otonom bölgeler oluşturulması” girişimlerinin iç 
savaşı tetikleyeceğini belirtmiş ve risklerin gerçekleşmemesi için Suri-
ye’deki gelişmelere yoğun şekilde müdahil olunduğunu dile getirmiştir. 
Davutoğlu, Türkiye’nin hassasiyetlerini bildirmek üzere, Kuzey Irak’a 
bir ziyaret gerçekleştirerek, Kuzey Irak yönetimi ile görüşmüştür. Irak 
Kürt Bölgesel Yönetimi ile Davutoğlu’nun Suriye konusunu müzakere 
etmesi ve ardından Kerkük’ü de ziyaret etmesi Irak Merkezi yöneti-
mi ile krize yol açsa da ziyaretin ardından yapılan açıklamada Suri-
ye konusunda bölgesel yönetimin aktörleri ile görüş birliği içerisinde 
olunduğu vurgulanmıştır. Bu görüş birliğinin ortaya çıkmasında bir 
taraftan özellikle Suriye Ulusal Kürt Konseyi’nin bazı temsilcilerinin 
bu ziyaret sırasında Davutoğlu ile görüşmesi yer alırken; diğer taraftan 
PYD’nin Türkiye’ye yönelik komşuluk ilişkilerini de gündeme getiren 
ılımlı açıklamalarının etkisi olmuştur.86 

Türkiye’nin sert tepkisinin diğer bir nedeni de Suriye’de Kürt Ulu-
sal Konseyi’nin Suriye Ulusal Konseyi’ne baştan itibaren katılmama-
sı ve Suriye’de Esad’a yönelik muhalefeti desteklememesiydi. Türkiye, 
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Kuzey Suriye’de yaşanan gelişmeleri kaygı ile izlerken bir taraftan da 
Suriye’ye askeri bir müdahalenin yanlış olacağının da vurgulanma-
sı önemliydi. Çünkü bu dönemde bir taraftan Suriye politikası ko-
nusunda Türkiye’nin yalnız kaldığı yorumları yoğunlaşırken diğer 
taraftan muhtemel bir müdahalenin senaryoları da dolaşıma sokul-
muştur. Bu anlamda Davutoğlu’nun askeri müdahale ihtimalinin so-
rulması üzerine dile getirdiği şu sözleri bu dönemdeki Türkiye’nin 
Suriye politikasının çerçevesini çizmesi açısından önemliydi: 

Son derece dikkatli bir dış politika takip ettik… bir müdahale 
şartlarının oluşmaması için tüm çabaları sarf ettik. Şartlar 
zorlamadıkça Türkiye hiçbir zaman bu tarzda bir müdahaleyi 
istemez. Kamu düzeninin bozulmayacağı şekilde bir planlama 
içinde olmamız lazım Esed’den sonra. Irak’ta olduğu gibi 
bürokrasinin, devletin, ordunun tümüyle çöktüğü bir senaryo 
felaket senaryosu olur. Lübnanlaşma olur. Bunu kimse arzu etmiyor. 
Tüm mezhebi karakterine rağmen ordu ve istihbarat yapısının 
bozulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir durumda 
hazırlıklı olmak görevimiz. Hiçbir şeyi tesadüfe bırakmamak. Cenk 
bizim istemediğimiz bir şeydir. Ama toplumların kaderlerinde 
bazen istemedikleri halde zor şartlarla karşı karşıya kalma olabilir. 
Uluslararası camia da Suriye’nin istikrarsızlaştırılmasına müsaade 
etmez. O kadar karamsar olmayalım”87

PYD’nin Suriye’nin kuzeyinde sınır bölgelerini kontrol edip bay-
rağını çekmesinin, Türkiye kamuoyunda tepkileri de içerecek şekilde 
gündemde tutulması, dış politika yapıcıları için Suriye sorununun 
gittikçe derinleşmesi sürecini de getirmiştir. Bu gelişmelerle birlikte, 
hem uluslararası hem de iç kamuoyunda, Davutoğlu’nu merkeze ko-
yarak ve çoğu ideolojik temelli olan, Türk dış politikasının bölgesel 
dengeleri iyi anlayamadığı yorumları yoğunlaşmıştır.88 Bu yorumla-
rın Suriye üzerinden gerekçelendirilen kısmı ise, Türkiye’nin Beşar 
Esad rejiminin dayanma gücünü iyi hesap etmediği ve tüm politika-
larını Esad rejiminin kısa sürede yıkılacağı üzerinden yürüttüğü için 
attığı adımların zamanlamasında sürekli hatalar yaptığı yönündeydi. 
Bu anlamda hükümet bir yandan “iç dinamikleri” yönetmeye çalı-
şırken, Suriye konusunu gündemin birinci sırasına yerleştirmiş arka 
arakaya güvenlik zirvelerini toplamıştır.89 Diğer yandan da Suriye sı-
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nırına asker sevkiyatı yaparak bir anlamda kamuoyunun yatışmasını 
da sağlamaya çalışmıştır.

Sığınmacılar Sorunu

Suriye’de olayların başlamasının ardından “öfke günü” olarak da 
adlandırılan 29 Nisan 2011 tarihinde Suriye’den 250 kişilik ilk grup 
Hatay’ın Yayladağı ilçesinden sınırı geçerek Türkiye’den sığınma ta-
lep etmesiyle sığınmacılarla ilgili süreç başlamıştır.90 Sığınmacılarla 
ilgili “hukuki vasıflandırma” ve “coğrafi sınıflandırma”91 konusunda 
Türkiye kendi pozisyonunu korumak ve yaşanan sıkıntıyı aşmak için 
Suriye’den gelen insanları “mülteci” ve “sığınmacı” statüsünden ya-
rarlandırmamış, resmi olarak “misafir” tanımlaması yaparak, “geçici 
koruma” statüsü kapsamında süreci yönetmiştir. Bu tanımlamaların 
uluslararası hukuk mekanizmalarında tam net sınırları olmasa da 
sığınmacılara karşı en üst düzeyde açıklamalarla, kendileri isteme-
diği sürece geri gönderilmeyecekleri garantisi verilmiştir. Eleştirile-
re konu olan bu tanımlama ve uygulamaya ek olarak sığınmacıların 
yerleştirildiği kamplara sivil örgütler dahil dışarıdan hiç kimsenin 
alınmaması ve sığınmacıların dışarı ile irtibatlarının sınırlandırıl-
ması “tecrit” ve “izolasyon” eleştirilerine konu olmuştur.92 Ancak, bu 
ve buna benzer, sığınmacılara yönelik olumsuz uygulama haberleri-
nin yoğunlaşması ile birlikte yıl içinde TBMM İnsan Haklarını İn-
celeme Komisyonu, Türkiye’ye sığınan Suriye vatandaşlarının barın-
dıkları çadır kentlerde inceleme ve araştırma yapmış ve Komisyon, 
Şubat ayı içinde yayınladığı raporda, Türkiye’de barındırılan Suriye 
vatandaşlarının yaşam şartları, sahip oldukları imkânlar ve çevreyle 
ilişkileri hakkında olumsuz bir izlenim edinilmediğini açıklamıştır.93

Aralık 2012 tarihi itibari ile Suriye’den gelenler için kurulan 13 
çadır kent, 1 geçici kabul merkezi ve 1 Adet konteyner kentte sığın-
macılara barınma imkanı sağlanmış ve bu yerleşim yerlerinde barı-
nanların sayısı 135 bine ulaşmıştır. Bunun yanında 70 bin civarında 
Suriyeli de kendi imkanları ile Türkiye’nin çeşitli yerlerinde barınma 
imkanı bulmuştur. Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara yaptığı harca-
malar da bu dönem itibari ile 400 milyon dolara ulaşmıştır.94 Dola-
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yısıyla rakamların günden güne artması hükümeti çare arayışlarına 
itmiştir. Daha rakamlar bu seviyeye ulaşmadan önce, AK Parti hü-
kümeti çeşitli açıklamalarında sığınmacı sayısının 100 bini geçmesi 
durumunda Suriye içerisinde “güvenli bölge” kurulabileceğini ifade 
etmişti.95 Bu bağlamda, 30-31 Ağustos tarihlerinde BM’de Suriyeli 
mültecilerin durumunun ele alındığı görüşmede Dışişleri Bakanı 
Davutoğlu, söz konusu sorun için uluslararası kamuoyundan destek 
istemiş, ancak bu toplantıda beklenen desteği bulamamıştır. 

Davutoğlu, mülteciler için Türkiye’nin yaptığı 300 milyon doları 
aşan masrafları gündeme getirmiş “BM kurumlarının Suriye konu-
sunda beklentilerimizin gerisinde hareket ettiğine şahit olmaktan 
üzüntü duyuyorum” eleştirisini öne çıkarmıştır. Dışişleri Bakanı Da-
vutoğlu ayrıca, Mülteciler gibi insani bir konuda bile Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi’nin bir mutabakat sağlayamamasını BM için 
bir zaaf olarak nitelendirmiş ve tarihi fırsatın kaçırıldığını dile getir-
miştir. Toplantıda Türkiye, “tampon bölge” oluşturulmasını günde-
me getirse de toplantıya BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerin-
den ABD, Çin ve Rusya’nın temsilci göndermemesi bile Türkiye’nin 
bu konuda yalnız kaldığının da bir göstergesiydi.96 

Türkiye’nin soruna dikkat çekmek için çabalarının görünürdeki 
sonucu, 14 Eylül’de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri 
Antonio Guterres’in Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiser-
liği İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie ile Hatay’da bulunan sığınmacıların 
durumunu yerinde incelemesidir.97 Çünkü bu gezinin amacı ve za-
manlaması 25 Eylül’de BM Genel Kurul toplantısının gündemini Su-
riyeli mültecilere yoğunlaştırmaktı. Ancak bu toplantıda da tampon 
bölge konusunda somut bir adım atılamamış, sadece sınırda ortaya 
çıkan söz konusu durum konusunda Türkiye’nin gösterdiği “itidalli 
tavır” ve “sığınan Suriyelilere yapılan ve yapılmakta olan yardımlar”, 
Genel Sekreter düzeyinde teşekkür edilerek karşılık bulmuştur.98 

Türkiye’nin Lübnan Politikası

Suriye’de yaşanan halk ayaklanmasının ardından, Lübnan’da 
Hizbullah’ın desteğiyle ayakta duran Necip Mikati yönetimi, Suriye 



251

TÜRKİYE’NİN SURİYE VE LÜBNAN POLİTİKASI 2012: BÖLgESEL SAHİPLENME

krizinin en başından itibaren dışında kalmak için büyük çaba sarf et-
miş ve Suriye’de olup bitenler karşısında tarafsız bir politika izlemeye 
özen göstermiştir.99 Bu bağlamda Suriyeli direnişçilerden uzak dur-
muş, Arap Birliği’nin Esad yönetimine karşı almış olduğu kararlara 
katılmaktan çekinmiştir. Ancak, Esad yönetimi bir taraftan Hariri Su-
ikastı sonrası Lübnan’da çeşitli kesimlerin Suriye’ye dönük olumsuz 
politikalarının bir sonucu olarak, diğer taraftan da iç savaşı Lübnan’a 
da genişleterek hem çatışmaları daha geniş bir alana yayarak ulusla-
rarası dengeleri etkilemek, hem de Mikati hükümetini zor durum-
da bırakmak için çeşitli çatışmacı politikalar geliştirmiştir. Örneğin 
Aralık 2011 tarihinde Suriye tarafından ateşlenen füzelerle Güney 
Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (UNIFIL) hedef 
alınması bu girişimlerden biridir.100 Suriye’nin kaderinin Lübnan’la 
tarihi ve coğrafi olarak bütünleştiği ve Lübnan’ın Ortadoğu’nun 
küçük bir aynası olduğu dikkate alındığında, Suriye’deki olayların 
Lübnan’a sıçraması halinde bu durumun Türkiye açısından derin bir 
risk oluşturması kaçınılmazdı. Çünkü AK Parti hükümeti bölgeye 
dönük inşa etmeye çalıştığı politikasında Lübnan’daki tüm gruplar-
la görüşebilen bir aktör olarak, her iki tarafın güvenini kazanmada 
belirli bir yol kat etmişti. Ancak, Suriye’deki olayların Lübnan iç si-
yasetinde bir birine zıt ikili bir yapıda devam etmesi101 ve Şii ekseni 
temelinde Hizbullah ve onun lideri Nasrallah’ın, General Mişel Aun 
liderliğindeki Ulusal Reform Grubu ve Süleyman Frenciye başkanlı-
ğındaki El-Merada akımının, Suriye yönetimini desteklemesi; Saad 
Hariri liderliğindeki 14 Mart blokunun Suriye muhalefeti safında yer 
alması Türkiye’nin Lübnan siyasetini zora sokmuştur.102

Yıl içinde Lübnan sınırından silahların ve bazı gruplarının karşı-
lıklı olarak Lübnan ve Suriye’ye geçmesi, 20 Mayıs’ta Akkar’da Sünni 
Şeyh Ahmed Abdulvahit’in kontrol noktasında askerlerce öldürül-
mesi103 ya da Lübnan’da istihbarat şefi Visam Hasan dâhil 8 kişinin 
öldüğü bombalı saldırı104 sonrasında yaşanan gerginliklerde Suriye’de 
yaşanan iç çatışmanın Lübnan’a sıçrayacağı endişesi hep gündeme 
gelmiştir.105 Bu anlamda Türkiye, Suriye’de yaşanan halk ayaklanma-
sında muhalefeti açıktan ve birçok yönden desteklerken, bunun tam 
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aksi olarak Lübnan’daki tüm gruplara eşit mesafede olduğunu sürekli 
gündemde tutmaya çalışmış, yıl içinde diplomatik çabaları ve ikili 
görüşmeleri ile bu pozisyonunu korumaya itina göstermiştir. Dışiş-
leri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, 14-15 Ocak 2012 tarihinde Bir-
leşmiş Milletler Komisyonu’nun reform ve demokrasiye geçiş prog-
ramlarına katılmak için iki günlük Lübnan temasları çerçevesinde 
Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman106 ve Başbakan Necip Mikati başta 
olmak üzere, Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün Lübnan Parle-
mentosu’ndaki Hizbullah Meclis Grubu Başkanı Muhammed Raad, 
Maruni Patriği, Sünni müftü Şeyh Reşit Kabbani ve Lübnan’ın eski 
Başbakanı Fuat Sinyora gibi aktörler ve tüm mezhep grupları ile bir 
araya gelmesi bu politikanın bir yansımasıdır.107 Bu görüşmelerde bir 
taraftan Suriye’de yaşanan rejim karşıtı gösteriler ele alınırken, diğer 
taraftan da bölgede ortaya çıkabilecek olası mezhep çatışmaları için 
tüm tarafların dikkatli olması gerektiği üzerinde durulmuştur.108 

Karşılıklı ikili temaslar çerçevesinde 22 Mart’ta Milli Eğitim Ba-
kanı Ömer Dinçer109, ardından aynı ayın son haftasında Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Lübnan’a birer zi-
yaret gerçekleştirmişlerdir. Bakanlar bu ziyaretlerinde Lübnan Baş-
bakanı Necip Mikati başta olmak diğer mevkidaşları ile görüşmüş-
lerdir. Bakan Yıldırım’ın görüşmesinin gündemini Suriye’de yaşanan 
iç savaş nedeni ile Türkiye’nin Ortadoğu’ya yönelik ticaretinde yaşa-
nan ulaşım sorununun giderilebilmesi için Suriye’ye alternatif yeni 
ulaşım imkânları ve Mersin, Trablusşam limanları arasında Ro-Ro 
seferi başlatılması konusu oluşturmuştur.110 

2012’te Lübnan tarafından ilk üst düzey ziyaret, Lübnan Başbaka-
nı Necip Mikati tarafından gerçekleştirilmiştir. Mikati, Medeniyetler 
İttifakı’nın İstanbul’da yapılacak toplantısına katılmak ve Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere 31 Mayıs’ta Türkiye’ye 
gelmiştir. Erdoğan ve Mikati, Suriye’de rehin alınan 11 Lübnan va-
tandaşının durumu başta olmak üzere Suriye’de yaşanan gelişmeleri 
ele almışlardır. 17 Temmuz’da ise, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Sü-
leyman Türkiye’ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiştir. Bölgesel ko-
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nular ve Suriye’de yaşanan gelişmeler bu görüşmelerin ana gündem 
maddesini oluştururken, diğer taraftan Lübnan’daki iç istikrarın de-
vam etmesi için bölgesel olarak Lübnan’ın pozisyonunun ne olması 
gerektiği konuları ele alınmıştır. 

Ağustos ayından itibaren Türkiye-Lübnan arasında diplomatik 
görüşmelerin merkezini ise Lübnan’da farklı tarihlerde kaçırılan ve 
rehin alınan Türkiyeli işadamlarının serbest bırakılmasına yönelik 
çabalar oluşturmuştur. Lübnan’da geniş mensubu bulunan Migdad 
aşiretinin bir üyesinin Özgür Suriye Ordusu tarafından kaçırıldığı-
nı iddia eden aşiret üyeleri, buna tepki olarak Özgür Suriye Ordusu 
ile ilişkileri olduğu iddia edilen 20 kişiyi kaçırarak rehin almış ve bu 
kaçırılanların içinde Türkiyeli bir işadamının da bulunması, iki ülke 
arasında yoğun bir diplomasi trafiğinin yaşanmasına sebep olmuş-
tur. Türkiye’nin yoğun çabaları sonucunda 11 Eylül’de Türkiyeli işa-
damı serbest bırakılmış ve Lübnan Başbakanı Mikati kendi uçağıyla 
işadamını Türkiye’ye göndermiştir.111 Sonuç olarak, Türkiye’nin 2012 
yılı Lübnan politikasını belirleyen öncelikler, Suriye’de yaşanan geliş-
meler etrafında şekillenirken, Ankara, mümkün olduğu kadar Lüb-
nan’daki taraflarla diyaloğu sürdürmenin gayreti içerisinde olmuştur. 
Lübnan’daki etkili birçok toplumsal grup ve aktörün Esad’ın Suriye’de 
uyguladığı politikalara destek çıkmasına rağmen, Türkiye bu grupla-
ra karşı yüksek perdeden herhangi bir eleştiri getirmemiştir. Bunun 
anlaşılabilir tarafı ise, Lübnan’daki kırılgan yapının varlığıdır. 

Kronoloji
14-15 Ocak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Birleşmiş Milletler 

Komisyonu’nun reform ve demokrasiye geçiş programla-
rına katılmak için Lübnan’a iki günlük bir ziyaret gerçek-
leştirerek Lübnan’da tüm çevrelerle temasta bulunmuştur.

4 Şubat Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Rusya ve Çin’in Suri-
ye ile ilgili kararı BM’de veto etmesinin ardından Münih 
Güvenlik Konferansında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 
Lavrov ile görüştü

24 Şubat BM’de sorunun çözümüne yönelik çabaların sonuçsuz 
kalmasının ardından, Tunus’ta “Suriye’nin Dostları Top-
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lantısı” yeni bir inisiyatif olarak başlatılmış ve bu toplantı-
ların düzenlenmesinde Türkiye öncü bir rol üstlenmiştir.

22 Mart Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ardından aynı ayın son 
haftasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Bi-
nali Yıldırım, Lübnan’a birer ziyaret gerçekleştirmişlerdir. 

1 Nisan Suriye’nin Dostları Toplantısı’nın ikincisi, İstanbul’da ger-
çekleştirilmiş, toplantıya Birleşmiş Milletler, Arap Ligi, 
Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Körfez İşbirliği 
Teşkilatı ve Afrika Birliği temsilcilerinin de bulunduğu 
toplam 83 ülke ve uluslararası örgüt katılmıştır.

11 Nisan Suriye’den açılan ateş sonucu Kilis’teki mülteci kampında 
can kaybı yaşanmış ve Türkiye, Suriye’yi ‘net bir sınır ih-
lali’ yapmakla suçlamıştır

26 Nisan TBMM’de, Suriye sorunu ele alınmış ve Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu net biçimde: “Türkiye olarak bundan 
sonra da Ortadoğu’da değişim dalgasını yöneteceğiz” 
açıklamasını yapmıştır.

31 Mayıs:  Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Medeniyetler İttifakı’nın 
İstanbul’da yapılacak toplantısına katılmak ve Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye’ye bir 
ziyaret gerçekleştirmiştir. 

22 Haziran Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait RF-4E Phantom keşif uçağı 
Suriye tarafından düşürülmüştür.

18 Temmuz Başbakan Erdoğan Rusya’ya bir ziyaret gerçekleştirmiş, 
ziyaretin birinci gündem maddesini Suriye’de yaşananlar 
ve Suriye’nin geleceği oluşturmuştur.

19 Temmuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 7. maddenin 
Suriye’ye yönelik uygulamaya konulmasını öngören tasa-
rı Rusya ve Çin’in vetosu sonucu reddedildi.

17 Temmuz Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman Türkiye’ye yap-
tığı ziyarette Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiştir. 

3 Ağustos Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Suudi Arabistan tara-
fından hazırlanan ve Türkiye’nin de destek verdiği ‘Suriye 
karar tasarısı’nı 193 ülkeden 133’ünün evet oyu ile kabul 
etmiştir.

30-31 Ağustos BM’de Suriyeli mültecilerin durumunun ele alındığı gö-
rüşmede Dışişleri Bakanı Davutoğlu uluslararası kamu-
oyundan destek istemiş, ancak bu toplantıda beklenen 
desteği bulamamıştır.
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11 Eylül Ağustos ayında Lübnan’da kaçırılan Türk işadamı serbest 
bırakılmıştır

3 Ekim Esad güçleri ile Özgür Suriye Ordusu arasında çatışma-
ların yoğunlaştığı bir dönemde, Türkiye sınırındaki Tel 
Ebyad kasabasının kontrolünün ele geçirilmesi müca-
delesinde Suriye ordusunun ateşlediği bir top mermisi 
Urfa’nın Akçakale ilçesinde bir eve isabet etmiştir. Saldırı 
sonucunda 5 Türk vatandaşı hayatını kaybederken, 2’si 
ağır olmak üzere 10 kişi de yaralanmıştır.

4 Ekim TBMM, Suriye konusunda, TSK’nın yabancı ülkelere 
gönderilmesi ve görevlendirilmesine ilişkin bir yıl süreyle 
izin verilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi’ni kabul 
etmiştir. 

4 Ekim Başbakanlık, Akçakale olayından sonra angajman kural-
ları doğrultusunda, Suriye’deki hedeflerin anında top atı-
şıyla vurulduğunu bildirmiştir.

10 Ekim Rusya’dan Suriye’ye sefer yapan bir yolcu uçağı F-16 savaş 
uçakları eşliğinde Ankara’ya inişe zorlanmıştır.

21 Kasım Türkiye, Suriye’den kaynaklanabilecek balistik füze teh-
ditlerine karşı hava savunmasının Patriot bataryalarıyla 
takviyesi için NATO’dan Patriot savunma istemleri konu-
sunda talepte bulunmuştur.

Aralık 2012 Suriye’den gelenler için kurulan 13 çadır kent, 1 geçici kabul 
merkezi ve 1 Adet Konteynerkentte barınanların sayısı 135 
bine ulaşmıştır. Bunun yanında 70 bin civarında Suriyeli de 
kendi imkanları ile Türkiye’nin çeşitli yerlerinde barınma 
imkanı bulmuştur. Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara yap-
tığı harcamalar da bu dönem itibari ile 400 milyon dolara 
ulaşmıştır.

 4 Aralık Kuzey Atlantik Konseyi, Türkiye hava sahasının savun-
masının takviyesi amacıyla Patriot savunma sistemleri-
nin Türkiye’ye yerleştirilmesi kararı almıştır.
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Giriş: Türkiye-AB İlişkilerinde Genel Durum
1999 Helsinki Zirvesi ile büyük bir ivme kazanan Türkiye-AB 

ilişkilerinin 2006 yılından itibaren duraklama dönemine girdiği ve 
Türkiye’nin resmi AB adaylığı ve müzakere süreci devam etse de fi-
iliyatta AB üyeliği tartışmalarının Türkiye’nin gündeminde gittikçe 
uzaklaştığı görülmektedir. 1999 Helsinki Zirvesi ile Türkiye’nin Kıb-
rıs sorunu nedeni ile haksız cezalandırıldığı 2006 yılları arasında, 
Türkiye-AB ilişkileri inanılmaz gelişmiş ve AB üyeliği süreci Tür-
kiye’deki siyasi dengeleri etkileyen önemli faktörlerden birisi hali-
ne gelmişti. Kıbrıs sorunun bir türlü çözülememesi ve Türkiye’nin 
Kıbrıs sorunu nedeni ile cezalandırılarak tam üyelik müzakereleri-
nin kısmen askıya alınması, Nicolas Sarkozy ve Angela Merkel gibi 
Türkiye’nin AB üyeliğine sıcak bakmayan liderlerin iktidarda olma-
ları ve AB’nin belli ölçülerde genişleme konusunda bir çeşit “geniş-
leme yorgunluğu” içinde olması Türkiye-AB ilişkilerindeki kötüye 
gidişin önde gelen nedenleri arasındadır. 

Bilindiği gibi, Ankara Anlaşması’na Ek Protokol’den kaynakla-
nan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği gerekçesiyle, 
AB Konseyi’nin Aralık 2006’da aldığı kararla, sekiz fasılda müzake-
reler açılamamakta (“1-Malların Serbest Dolaşımı”, “3-İş Kurma ve 
Hizmet Sunumu Serbestisi”, “9-Mali Hizmetler”, “11-Tarım ve Kır-
sal Kalkınma”, “13-Balıkçılık”, “14-Ulaştırma Politikası”, “29-Güm-
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rük Birliği” ve “30-Dış İlişkiler”) ve diğer fasıllar da geçici olarak 
kapatılamamaktadır. 

2006 yılında Türkiye’nin AB üyeliğinin kısmen askıya alınması ve 
yukarıda bahsedilen başlıklarda müzakerelere başlanmayacağı ilan 
edildikten sonra, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) de 
kendilerine göre bazı başlıklarda Türkiye’nin müzakere sürecine ta-
koz koymaya çalışmışlar ve bunda da kısmen başarılı olmuşlardır. 
Fransa beş faslın (“11-Tarım ve Kırsal Kalkınma”, “17-Ekonomik ve 
Parasal Politika”, “22-Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordi-
nasyonu”, “33-Mali ve Bütçesel Hükümler”, “34-Kurumlar”) müza-
kereye açılmasına, bu fasılların üyelikle doğrudan ilgili olması gerek-
çesiyle izin vermeyeceğini 2007 yılında ilan etmiştir. 

Ayrıca, GKRY’ de Aralık 2009 AB Konseyi’nin ardından altı fa-
sılda müzakerelere devam edilmesine müsaade etmeyeceğini ilan et-
mişti: (“2-İşçilerin Serbest Dolaşımı”, “15-Enerji”, “23-Yargı ve Temel 
Haklar”, “24-Adalet, Özgürlük ve Güvenlik”, “26-Eğitim ve Kültür”, 
“31-Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları”). 

2012 Yılında Türkiye-AB İlişkileri

Bu açıdan bakıldığından Türkiye-AB ilişkilerindeki ivme kaybı 
2012’de de devam ettiği görülmektedir. Daha da kötüsü 2012’nin 
ikinci yarısında AB dönem başkanlığını Türkiye’nin resmen tanı-
madığı GKRY’nin devralması resmi ilişkilerin büyük ölçüde altı ay-
lığına buzdolabına girmesi ile neticelenmiştir. 2012 yılını kabanca 
iki kısma ayırmakta bir yanlışlık olmayacaktır. 1 Ocak’ta başlayan 
Danimarka dönem başkanlığı ve GKRY’nin AB dönem başkanlığını 
devraldığı 1 Temmuz sonrası dönem. 

Bütün bu açılardan bakıldığında 2012 yılı Türkiye-AB ilişkile-
ri açısından bir başka kayıp yıl olarak nitelendirilecektir. Bununla 
birlikte, Türkiye-AB ilişkilerinin enerjisini bitirme noktasına ge-
tiren yukarıda izah edilen bütün olumsuz gelişmelerin, Nicolas 
Sarkozy’nin 5-6 Mayıs 2012 tarihinde Fransa’da yapılan Başkanlık 
seçimini oyların %51,9’nu alan Sosyalist Parti adayı François Hollan-
de karşısında seçimi kaybederek iktidardan ayrılmasından sonra bir 
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ölçüde giderilmesi yönünde bazı çalışmaların yapılmaya başlandığı-
na şahit olmaktayız. Türkiye-AB ilişkilerini tekrardan rayına yerleş-
tirme ve karşılıklı güveni artırmak için AB ve Türk yetkililerin çeşitli 
faaliyetler içine girdikleri görülmektedir. Bu çabaların en önemlisi 
Pozitif Gündem programı teşkil etmektedir. 

Pozitif Gündem Programı

Türkiye-AB ilişkilerinde yukarıda bahsedilen olumsuz gidişatı 
bir ölçüde tersine çevirmek ya da en azından ilişkilerin daha da kö-
tüleşmesini engellemek için 2011 yılının sonlarından itibaren Avru-
pa Komisyonu, adına “pozitif gündem” denilen yeni bir yakınlaşma 
programını gündeme getirmeye başlamıştır. 12 Ekim 2011 tarihli 
Genişleme Strateji Belgesi’nde, Komisyon, Türkiye ile AB arasında 
bir “pozitif gündemin” oluşturulmasının gereğini ortaya koymuş ve 
bu gündemin başlıca unsurları olarak “siyasi reformlarda yoğunlaş-
tırılmış diyalog ve işbirliği”, “vize”, “hareketlilik ve göç”, “enerji”, “te-
rörizmle mücadele”, “Türkiye’nin Topluluk Programlarına daha fazla 
katılımı”, “kardeş şehirler”, “ticaret ve Gümrük Birliği” ve “müzake-
relere açılamayan fasıllar da dahil olmak üzere müktesebata uyum 
çabalarına destek” gibi oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Ayrıca 
bu kapsamda sekiz müzakere faslı için çalışma grupları oluşturul-
muştur (“3-İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi”, “6-Şirket-
ler Hukuku”, “10-Bilgi Toplumu ve Medya”, “18-İstatistik”, “23-Yargı 
ve Temel Haklar” “24-Adalet, Özgürlük, Güvenlik”, “28-Tüketicinin 
ve Sağlığının Korunması” ve “32-Mali Kontrol”). 

Pozitif Gündem’in Türkiye-AB ilişkilerindeki olumsuz gelişme-
leri tersine çevirme potansiyeli olmamakla birlikte, ilişkilere belli öl-
çülerde ve belirli noktalarda olumlu katkılarda bulunabilme ihtimali 
nedeni ile Türkiye, bu gündemi desteklemiştir. Bu programın sahibi 
olan Avrupa Komisyonu zaten ilişkilerde teknik mevzular üzerinde 
daha fazla durmakta, devletlerarası sorunlara ve aslında Türkiye-AB 
ilişkilerinde asıl sorunlu alanlara doğası gereği karışmamaktadır. Bu 
nedenle, Kıbrıs sorunu gibi Türkiye-AB ilişkilerini tıkayan en ciddi 
sorun bu gündemin içinde yer almamaktadır. Bununla birlikte, yu-
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karıda da ifade edildiği gibi, teknik düzeyde ve müzakere süreci bağ-
lamındaki gelişmeler de Türkiye açısından önemli olabilmektedir. 

Pozitif Gündem programına bakıldığın alternatif bir müzakere 
süreci niteliği taşıdığı izlenimini vermektedir. Hakikaten de fiilen 
durmuş olan Türkiye’nin AB müzakere sürecinin yeniden başlaması-
na ihtiyaç vardır. Siyasi nedenlerden dolayı bir türlü ivme kazanama-
yan bu sürece AB Komisyonu’nun bu icadı ile ivme kazandırılması 
düşünülmüştür. 

Pozitif Gündem”in ilk toplantısı 17 Mayıs 2012 tarihinde Ge-
nişleme ve Komşuluk Politikasından sorumlu AB Komiseri Ste-
fan Füle’nin de katılımıyla Ankara’da yapılmıştır.1 Böylece, Pozitif 
Gündem kapsamda oluşturulan Yargı ve Temel Haklar alanındaki 
çalışma grubunun ilk toplantısı da 17 Mayısta gerçekleştirilmiştir. 
Toplantıya AB Komisyonu Genişleme birimi Türkiye Masası başkanı 
Jean-Christophe Filori de iştirak etmiştir. 23 Kasım tarihinde de bu 
grubun ikinci toplantısı gerçekleşmiştir. Diğer yandan, Pozitif Gün-
dem kapsamında Türkiye-AB Enerji İlişkileri Dörtlü Bakanlar Zir-
vesi 14 Haziran’da AB Bakanı Bağış, Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, 
AB genişleme Komiseri Stefan Füle ve AB Komisyonu enerji komise-
ri Günther Oettinger’in katılımıyla Stuttgart’ta gerçekleşmiştir.

Aynı kapsamda, Şirketler Hukuku Faslı Çalışma Grubu’nun ilk 
toplantısı 19 Haziran’da Brüksel’de gerçekleştirilirken, Mali Kontrol 
kapsamında oluşturulan Mali Kontrol Faslı Çalışma Grubu’nun ilk 
toplantısı Brüksel’de 20 Haziran’da gerçekleşmiştir. Ayrıca, İstatis-
tik Faslı Çalışma Grubu’nun ilk toplantısı 12 Temmuz’da Brüksel’de 
gerçekleştirilmiştir. 

2012’de Kıbrıs ve Türkiye-AB İlişkileri

Kıbrıs sorunu yalnızca Türkiye, KKTC, GKRY ve Yunanistan ara-
sında çözülmesi gereken uluslararası bir sorun değil aynı zamanda 
Türkiye-AB ilişkilerini neredeyse esir alan çok ciddi, karmaşık ve 
kapsamlı bir problemdir. Avrupa ile olan ilişkiler açısından bakıldı-
ğında, Kıbrıs meselesi Türkiye için bir kriter haline gelmiş ve daha 
da kötüsü Türkiye’nin tanımadığı GKRY’nin tek taraflı olarak AB’ye 
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katılmasına müsaade edilmiştir. Daha sonra Almanya Şansölyesi 
Merkel ve bazı önemli AB üyelerinin “hata ettik” demiş olmalarına 
rağmen GKRY’nin çözüm olmadan AB’ye dahil olması Türkiye-AB 
ilişkilerine büyük bir olumsuz darbe vurmuştur.

Yukarıda kısmen ifade edildiği gibi Kıbrıs sorunu nedeni ile 
Türkiye’nin AB müzakere süreci kısmen askıya alınarak, Türkiye-AB 
ilişkileri büyük bir darbe yemiştir. Ayrıca, Kıbrıs sorunu nedeni ile 
Türkiye her yıl AİHM’de büyük miktarlı tazminatlara mahkûm ol-
maktadır. Örneğin, 2012 yılı için, AİHM Kıbrıslı Rumlar tarafından 
açılmış olan en önemli mülkiyet davalarından biri olan “Lordos ve di-
ğerleri” davasında Türkiye’yi 10 Ocak’ta tazminata mahkûm etmiştir.

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 13 Ocak tarihinde 
88 yaşında vefat ettiği 2012 yılında, Kıbrıs sorununda en dikkat çeken 
konular arasında Ada’nın çevresindeki bölgelerde GKRY’nin hidro-
karbon çalışmalarıdır. Türkiye dışişleri bakanlığı GKRY’nin “mün-
hasır ekonomik bölge” olarak ilan ettiği alanda yeni bir uluslararası 
hidrokarbon arama ruhsat ihalesine çıkmasını 15 Şubatta protesto 
etmiştir.2 Türkiye açısından bakıldığında, GKRY’nin bu girişimi hem 
Türkiye’nin kıta sahanlığına yapılan bir ihlaldir, hem de KKTC’nin 
22 Eylül 2011 tarihinde Kıbrıs’ın güneyinde TPAO’ya verilen ruhsat 
sahasıyla çakışmaktadır. Bu durumda, Türkiye, ihaleye girecek olan 
şirketleri açık bir şekilde uyararak Türkiye’nin bu şirketlere ileride 
tavır alabileceğinin sinyalini vermiştir.

Diğer yandan, Kıbrıs sorunun çözülmesi için tarafların zaman za-
man bir araya gelmeye 2012’de de devam ettikleri görülmekledir. Ör-
neğin, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile GKRY lideri Dimitris 
Hristofyas arasında BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ev sahipliğinde 
New York Greentree’de 22 Ocak’ta bir zirve gerçekleştirilmiştir. Lider-
ler tarafından “yürütme”, “mülkiyet” ve “vatandaşlık” mevzularında 
bazı konuları tartışıldığı basına yansımıştır3. Benzer şekilde iki lider 
Lefkoşa ara bölgede 21 Şubatta da bir araya gelmişlerdir. 

Kıbrıs sorunun çözümü için zaman zaman AB ve BM devreye 
girerek bir çeşit “arabuluculuk” ya da “kolaylaştırıcılık” rolleri üst-
lenmek istemektedirler. Örneğin, BM Genel Sekreterleri uzunca bir 



266

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2012

süredir Kıbrıs konusu ile şahsen ilgilenmektedirler. 2012 yılı içinde, 
BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon 12 Martta Kıbrıs raporunu BM 
Güvenlik Konseyi’ne sunmuştur. Raporda, özetle, Rum ve Türk ta-
rafları arasındaki görüşmelerin çıkmaza doğru sürüklendiğinin altı 
çizilmektedir.4 Ayrıca, AB Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu 
üyesi Stefan Füle 19-20 Haziran tarihlerinde KKTC’yi ziyaret ederek 
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Başbakan İrsen Küçük ile görüş-
müştür. Füle, AB’de Kıbrıslı Türkler’ in de seslerinin duyurulması 
gerektiğini ifade etmiştir.5 

Kıbrıs sorunun zorluğu ve karmaşık doğası nedeni ile bütün bu 
görüşmeler ve arabuluculuk faaliyetleri 2012’de başarılı olamamıştır. 
Ayrıca, 1 Temmuz itibari ile altı aylığına GKRY AB Konsey Dönem 
başkanlığını devraldığında, Türkiye, AB Dönem Başkanlığı ile her-
hangi bir temasın 31 Aralığa kadar yapılmayacağını ancak Türkiye-
AB ilişkilerinin AB Kurumları ve üye devletler normal devam ede-
ceğini beyan etmiştir. 

Avrupa Parlamentosu ile İlişkiler 

Türkiye-AB ilişkilerinin olumsuz gidişatından Türkiye-AP (Avru-
pa Parlamentosu) da etkilenmiştir. AP, 2012 yılında Türkiye’de fazla 
bir gündeme gelmemiştir. Bununla birlikte, rutin ve zaman zaman 
önemli toplantılar Türkiye-AP heyetleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
Örneğin, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) toplantı-
larının 68.si İstanbul’da 23-24 Şubat tarihlerinde yapılırken, 69. KPK 
toplantısı Strazburg’da 13-14 Haziran’da gerçekleştirilmiştir. 70. KPK 
toplantısı İrlanda dönem başkanlığına ertelenmiştir. Bu toplantılarda 
genelde Pozitif Gündem, müzakere süreci ve Kıbrıs sorununa ilişkin 
konuların, zaman zaman sert üsluplarla, ele alındığı görülmektedir.6 

2012 yılında, Türkiye-AP ilişkileri bağlamında önemli bir gelişme 
de AP 2012 Türkiye raporudur. AB Komisyonu’nun 2011 yılından 
yayınladığı Türkiye İlerleme Raporu’na ilişkin olarak Avrupa Parla-
mentosu tarafından hazırlanan rapor AP Genel Kurulu’nda 29 Mart-
ta kabul edilmiştir. AP’nin görüşlerini yansıtan rapor esasen İlerleme 
Raporu’na benzer bir içerik taşımaktadır. 
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Hollandalı Hristiyan Demokrat Ria Oomen-Ruijten tarafın-
dan hazırlanan söz konusu AP kararında, Türkiye’nin siyasi reform-
lar alanında atılan  olumlu adımlara yer verildiği ifade edilirken 
Türkiye’ye eleştiriler de getirilmiştir. 

Raporun Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilen halinde yer alan 
�Türk ordusunun laik bütünlüğünün korunması� yönündeki mesa-
jın Genel Kurul’daki oylamada metinden çıkarılması en önemli de-
ğişikliklerden birini oluşturmuştur.

Diğer yandan, Türkiye’de düşünce ve basın özgürlüğüne yöne-
lik bazı olumsuz uygulamalar da raporda yerini almıştır. Türkiye 
hükümetinin gündeme getirdiği 4+4+4�formülüne yönelik uyarı-
lar kararda yerini almıştır. Ayrıca, anayasa sürecinin temel hak ve 
özgürlüklerin geliştirilmesi açısından iyi değerlendirilmesi mesajı, 
Kıbrıs bağlamındaki taahhütlerin yerine getirilmesi talebi, devam 
etmekte olan davalarda Avrupa standartlarına uygun bir yargı sü-
reci yürütülmesi isteği ve iktidar ile muhalefet arasında kavgasız ve 
yapıcı bir ilişki çağrısı rapordaki diğer konular arasındadır.7 Ayrıca, 
Avrupa Birliği’nin diğer aday ülkeler için öncelikli olarak açılmasını 
şart koştuğu 23. (yargı ve temel haklar) ve 24. (adalet, özgürlük ve 
güvenlik) başlıkların Türkiye için de açılması gerektiği Ria Oomen-
Ruijten tarafından ifade edilmiştir. 

Diğer yandan, Avrupa Parlamentosu üyesi Emine Bozkurt’un ha-
zırladığı “2020 Perspektifiyle Türkiye’de Kadın” başlıklı rapor AP Ge-
nel Kurulu’nda 22 Mayıs tarihinde kabul edilmiştir. Türkiye’de kadın-
lara karşı şiddete son verilmesi, ayrımcılığın bitirilmesi, kız çocukla-
rının eğitimi ve kadın istihdamının arttırılması ve benzer hususların 
raporda altı çizilerek Türk hükümetinden beklentiler sırlanmıştır.8 

AB ile Vize Sorunu

Türkiye-AB ilişkilerindeki bir diğer pürüz de AB üyelerinin 
Türkiye’ye yönelik vize uygulamaları ve AB’nin kurum olarak 
Türkiye’ye vize muafiyetini bir türlü sağlamamasıdır. Bu konuda 
birçok Türk vatandaşı başta Almanya olmak üzere çeşitli AB üyesi 
ülkelere karşı açtıkları davaları kazanmış olmalarına rağmen, hala 
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bu konunun çözülmediği görülmekledir. Vize muafiyeti konusu ve 
vize karşısında Avrupa’da Türklerin açmış olduğu davalar 2012’ye de 
damgasını vurmuştur. 

Örneğin, Hollanda Danıştay’ı, 14 Martta, daha önceki Hollanda 
Haarlem Mahkemesi’nin Türklerin Hollanda’ya vizesiz girebilecekle-
ri yönündeki kararını bozarak sadece Türk işadamlarının Hollanda’ya 
vizesiz girebilme hakkının olabileceğini ilan etti. Oysaki daha önce 
verilen birçok kararda Türklerin 1963 Ankara Anlaşması’na dayana-
rak vizesiz AB üye ülkelere girme hakkı olduğu ifade edilmekteydi. 

İngiltere, 1 Mayıs tarihinde Türkiye’ye yönelik hazırlanan vize ko-
laylaştırma paketini kısmı olarak uygulama başlamıştır. Bu kapsam-
da, İngiltere Ticaret ve Yatırım Ajansı’na kayıt yaptıran iş adamları 
ve şirketlerin çalışanları daha sonraki vize başvurularında sadece 
fotoğraf ve parmak izi ile vizeye başvurabileceklerdir. Benzer şekilde 
Almanya’da 3 Eylül’de üç aydan kısa Schengen vizesi müracaatlarını 
kolaylaştıracağını ilan etmiştir. Örneğin, şahsi başvuru zorunluluğu 
kaldırılacağı açıklanmıştır. 

2012 yılında bu bağlamda en önemli gelişme Türkiye-AB’nin vize 
muafiyet konusundaki yakınlaşması olmuştur. Gerialım Anlaşması 
ile ilişkili olan bu anlaşmada epey bir yol kat edilmiş olmasına rağ-
men siyasi sorunlara takılmıştır. 

COREPER’de 20 Haziran’da Türkiye’ye yönelik vize muafiyeti-
nin gerçekleşmesi yönünde uzlaşının sağlandığı ve 21 Haziran’da da 
Komisyon’un bu yöndeki müzakerelere Türkiye ile başlanabileceğine 
yönelik karara vardığı görülmektedir.9 Aynı şekilde Türkiye’nin AB 
Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Yenel ile Avrupa Komis-
yonu İçişleri Genel Müdürü Stefano Manservisi tarafından Geri Kabul 
Anlaşması parafa edilmiştir.10 Bununla birlikte Anlaşma Dışişleri tara-
fından tutularak vize muafiyetinin hayata geçirilmesi beklenmektedir. 

2012 AB İlerleme Raporu

AB, 1998 yılından bu yana her yıl Türkiye hakkında ilerleme rapor-
ları yayınlamaktadır. Bu raporlarda Türkiye’nin Kopenhag kriterleri ve 
AB müktesebatına uyum derecesini değerlendirmekte bu konularda 
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Türkiye’nin eksikliklerini bildirmektedir. Genel AB İlerleme Raporları-
nın içerikleri Türkiye’de uzun uzun tartışılmaktaydı. Ancak son birkaç 
senedir çok önemli olan bu raporlar iç kamuoyunda tartışılmadan ses-
siz sedasız gündemden kayıp gitmektedir. Bu durum dahi tek başına 
AB konusunun Türkiye gündeminden nerdeyse düştüğünü ve AB’nin 
Türkiye’deki etkisinin ne denli azaldığını gösteren önemli bir işarettir. 

10 Ekim’de yayınlanan 2012 İlerleme Raporu, gerçekleştirilen 
bazı siyasi reformları övse de, genel olarak, görece daha eleştirel bir 
niteliği haizdir. 2012 raporundaki eleştiriler ifade ve basın özgürlüğü 
etrafında yoğunlaşmaktadır. 

Yapılan reformların ifade özgürlüğü açısından yeterli olmadığı-
na vurgu yapılan raporda, bu alandaki ihlallerdeki artış ciddi endişe 
kaynağı olarak ifade edilmektedir. Medya özgürlüğünün kısıtlandığı, 
otosansürün Türk medyasında yaygın bir fenomen haline geldi ifade 
edilmektedir. TMK 6. ve 7. maddeleri ile TCK’nın 220. ve 314. mad-
delerinin istismara açık olduğu iddia edilmektedir. Ayrıca, Ergene-
kon ve Balyoz gibi davalara da değinilen raporda, uzun tutukluluk 
sürelerinin endişe verici olduğu ifade edilmektedir. Yargının bağım-
sızlığı, tarafsızlığı ve verimliliği konusunda Türkiye’nin daha fazla 
çaba içinde olması gerektiğinin altı çizilmektedir. Heybeliada Ruh-
ban Okulu’nun açılmaması, Fener Rum Patriği’nin ekümenik sıfatını 
kullanamaması, Alevilerin durumunda iyileşme sağlanmaması, Kıb-
rıs konusunda Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi de 
raporda eleştiri unsurları olarak vurgulanmaktadır.

Bununla birlikte, AB Raporu, 3. Yargı Reformu Paketi’nin yetersiz 
kalmakla birlikte doğru yönde atılmış bir adım olduğunu kabul ede-
rek yeni anayasa çalışmalarını, “PKK açılımını”, ve asker üzerindeki 
sivil denetimin güçlenmesini buna örnek olarak göstermektedir. 

Müktesebata uyum açısından Türkiye’ye orta notu veren rapor-
da, rekabet hukuku, istatistik, bilim ve araştırma, gümrük birliğinde 
müktesebata uyum konusunda ilerleme sağlanırken malların serbest 
dolaşımı, mali kontrol, enerji, sosyal politika, istihdam, balıkçılıkta 
az ilerlemenin, çevre, iklim değişikliği, doğa koruma ve kimyasallar 
alanlarında ise ilerlemenin olmadığı başlıklar olarak gösterilmiştir.11 
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Hükümetin 2012 İlerleme Raporu’na olan tepkisi sert olmuştur. 
Dışişleri Bakanlığı raporu dengesiz bulurken, AB Bakanı Bağış ise 
“AB ruh ve beden sağlığı buhranı içinde” olduğu ifade ederek rapo-
run objektif olmadığını iddia etmiştir.12 Hatta rapora son derece eleş-
tirel bakan Başbakan Erdoğan’ın talimatıyla artık Türkiye’nin kendi 
raporunu kendisinin hazırlayacağı kararına varılmıştır. AB Bakanı 
Bağış, “AB’nin hazırladığı metnin çarpıklıklarını görünce Türkiye’nin 
İlerleme Raporu’nu kendimiz yazdık” demiştir.13 Bu amaçla da haki-
katen AB İlerleme Raporu’na bir cevap teşkil eden Türkiye’nin kendi 
hazırladığı “İlerleme Raporu” 31 Aralık’ta yayınlanmıştır. Raporda 
son bir yılda yapılan siyasi, sosyal ve ekonomik reformlara yer veril-
mekte ve müktesebat ile olan uyum çalışmaları gösterilmiştir.14

AB’ye aday bir ülkenin kendi ilerleme raporunun kendini hazır-
laması normal olmayan bir durumdur. Bu, bir şirketin kendi kendi-
ni denetlemesine benzetilebilir ki sağlıklı bir durum değildir. Ancak 
Türkiye-AB ilişkilerinde var olan olumsuz hava ve güvensizlik yukarı-
da ifade edilen “anormal” durumun ortaya çıkması ile neticelenmiştir. 

Ortaklık Konseyi ve Komitesi Toplantıları

1963’de Ankara Anlaşması ile resmen kurulan Türkiye-AB ilişki-
lerinin en üst seviyedeki kurumu olan Türkiye-AB Ortaklık Konseyi 
toplantısının ellincisi 27 Haziran’da AB Bakanı Bağış ile AB Dönem 
başkanı ülke olan Danimarka’nın AB Bakanı Nicolai Wammen ve 
AB Komisyonu Genişleme Komiseri Füle’nin katılımı ile gerçekleş-
miştir. Türkiye-AB ilişkilerindeki müzakere, Kıbrıs, Pozitif Gündem, 
vize muafiyeti gibi temel konuların heyetler tarafından tekrardan ele 
alındığı görülmektedir. Ayrıca, 120. AB-Türkiye Ortaklık Komitesi 
toplantısı Brüksel’de 12 Nisan tarihinde yapılmıştır. Bu toplantıda 
heyetlerin vize sorunu, gümrük birliği ile ilgili meselelerin ele alın-
dığı basına yansımıştır. 

Siyasi Diyalog Toplantıları ve Diğer Diplomatik Ziyaretler

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve AB Bakanı Egemen Bağış, AB 
Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’ın 
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davetine icabet ederek 22-23 Mart tarihleri arasında Brüksel’i ziyaret 
etmişlerdir. Brüksel’de Arap Baharı ve Afganistan gibi yakıcı uluslara-
rası ilişkilerde Birlik ile Türkiye’nin pozisyonları ile ilgili birçok görüş 
alışverişinde bulunulduğu basına yansımıştır. Ziyaretin ikinci günün-
de ise Davutoğlu, Bağış, Ashton ve Füle’nin katılımı ile İkinci Türkiye-
AB Siyasi Diyalog Toplantısı gerçekleşmiştir. Bilindiği gibi Siyasi Di-
yalog toplantıları bilhassa uluslararası meselelerde Türkiye ve AB ara-
sında görüş alış verişinde bulunmak ve izlenen politikalarda belli bir 
uyum sağlamayı amaçlamaktadır. Bu toplantıda, uluslararası sorunlar 
yanında, Türkiye-AB ilişkilerinde ve müzakere sürecinde gelinen ya 
da gelinemeyen son noktalar tartışılmış ve ayrıca Pozitif Gündem ile 
ilgili hususlarda taraflarca tartışılmıştır.15 

Üçüncü Türkiye-AB Siyasi Diyalog Toplantısı 7 Haziran tarihin-
de İstanbul’da gerçekleşmiştir. Toplantıya, dışişleri bakanı Ahmet 
Davutoğlu, AB Bakanı Egemen Bağış, Yüksel Temsilci Catherine 
Ashton ve genişlemeden sorumlu AB komiseri Stefan Füle de katıl-
mıştır. Toplantıda Pozitif Gündem, Vize sorunu, Kıbrıs konusu ve 
Ortadoğu’daki sorunların ele alındığı ifade edilmiştir.16

Dışişleri bakanı Davutoğlu 7 Kasım’da Brüksel’e giderek AB Dı-
şişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton 
ve AB Komisyonu Genişleme Komiseri Stefan Füle ile Türkiye’nin 
AB üyelik sürecininki sorunlar ve Suriye gibi diğer bazı uluslarara-
sı konular görüşülmüştür. Ayrıca, Adalet Bakanı Sadullah Ergin 5-6 
Aralık tarihlerinde Brüksel’e resmi bir ziyarette bulunmuştur. Bura-
da Stefan Füle, AP Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten ile görüş-
meler yapılmış ve bilhassa yargı reformları paketleri ele alınmıştır. 

Avrupa Konseyi ile İlişkiler

Türkiye kurucu üye olmasa da, Avrupa Konseyi’ne kuruldu-
ğu 1949 yılında katılan ilk ülkelerdendir. Avrupa Konseyi ile olan 
ilişkimiz genelde, Konsey’in varlık nedeni olması nedeni ile Türki-
ye’deki insan hakları çerçevesinde yürütülmektedir. 2012 bağlamın-
da Avrupa Konseyi, Türkiye hakkında bazı raporlar yayınlamıştır. 
Örneğin, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Ham-
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marberg Türkiye’de yargı sistemi ve insan hakları ile ilgili raporunu 
10 Ocak tarihinde açıklamıştır. Hammaberg 10-14 Ekim 2011 ara-
sında Türkiye’de incelemelerde bulunmuştur. Komiser, raporunda 
Türkiye’de son zamanlarda yargı alanında bazı reform çalışmaları 
yapılmış olmasına rağmen Türk yargı sisteminindi birçok sorunun 
olduğunu ve sistemin hala devleti insan haklarını korumanın üstün-
de gördüğünü ifade etmiştir.17 

Diğer yandan, Avrupa Konseyi’nin en etkin kurumu olan Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile Türkiye’nin ilişkileri zaman 
zaman oldukça sıkıntı olmuştur. AİHM’in Türkiye’deki insan hakla-
rı, ifade özgürlüğü, işkence, parti kapatma, başörtüsü ve Kıbrıs hak-
kında vermiş olduğu kararlar geçmişte Türkiye’de çokça tartışılmış-
tır. 2012 yılı içinde de AİHM benzer bazı kararlar almış ve Türkiye’yi 
tazminata mahkûm etmiştir. Örneğin, AİHM 22 Şubatta Başbakan 
Erdoğan’ı eleştiren yazıları nedeni ile tazminat cezasına çarptırılan 
yazar Erbil Tuşalp’ın AİHS 10 maddesine göre adil yargılanmadığına 
hükmederek Türkiye’yi para cezasına mahkûm etmiştir.18

Enerji

Nabucco’nun yıldızı 2012’de sönmeye başlamıştır. Oysaki 2011’de 
projenin yasal çerçevesinin ortaya çıkmaya başlandığı ve 2013’te in-
şaata başlanacağı yönünde bilgiler gelmiştir. Ancak, Trans Anadolu 
Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Anlaşması 26 Haziran’da imzalandı-
ğında aslında Nabucco’nun tabutuna ilk çivi çakılmıştır. Başbakan 
Erdoğan ve Azerbaycan lideri Aliyev’in imzaladığı anlaşma neti-
cesinde Azerbaycan gazı Avrupa’ya akacak ve TANAP ile birlikte 6 
milyar metreküp doğalgaz Türkiye’de kalırken 10 milyar metreküp 
ise Avrupa’ya nakledilmesi öngörülmektedir. Bu şekilde hem Türki-
ye hem de AB enerji güvenliğine sahip olacağı iddia edilmektedir.19 

Fransa ile İlişkiler

Türkiye-Fransa ilişkileri, çok eskilere dayanan, köklü bir nitelik 
arz etse de zaman zaman ilişkilerde ciddi dalgalanmalar ve krizler 
yaşanmaktadır. Son dönemde ise Nicolas Sarkozy’nin 16 Mayıs 2007 
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tarihinde Jacques Chirac’ın yerine Cumhurbaşkanı seçilmesinde 6 
Mayıs 2012 tarihinde seçimleri kaybetmesine kadarki sürede Türki-
ye-Fransa ilişkileri oldukça gergin günler geçirmiştir. Bu gerginliğin 
nedenleri arasında, Sarkozy hükümetinin “Ermeni soykırımı” iddia-
larının reddini suç sayan yasa tasarısındaki ısrarı da vardır.

Fransa Senatosu 23 Ocak’ta 1925 olayları ile ilgili olarak “Ermeni 
soykırımı” iddialarını inkârını suç sayan yasa tasarısını 86’ya karşı 
127 oy ile 23 Ocak tarihinde kabul etmiştir. Kabul edilen tasarıya 
göre, “Ermeni soykırımı” iddialarını reddeden herhangi biri 1 yıl 
hapis ve 45 bin Avro cezası ile cezalandırılabilecekti.20 Bu durum 
Türkiye’de büyük bir infial yaratmıştır. Bunula birlikte, bu karar 31 
Ocak tarihinde Fransa Anayasa Mahkemesi’ne götürülmüştür. 

Bu konu Fransa Türkiye ilişkilerindeki gerginliğin artmasına neden 
olduğu gibi diğer bazı Avrupa ülkeleri ile de gerginliğe neden olmuş-
tur. Örneğini Zürih Başsavcılığı bu konu ile ilgili olarak AB Bakanı 
Egemen Bağış hakkında 6 Şubat’ta ön soruşturma başlatabilirmiştir.21 

Ayrıca, Sarkozy’nin amansız bir Türkiye karşıtı olması ve Türkiye-
AB ilişkilerin zehirlemek için elinden geleni yapması Türkiye’de bü-
yük huzursuzluğa ve Fransa karşıtlığına da neden olmuştur. Bununla 
birlikte, Nicolas Sarkozy’nin 5-6 Mayıs 2012 tarihinde Fransa’da ya-
pılan Başkanlık seçiminde Sosyalist Parti adayı François Hollande 
karşısında yenilgiye uğraması ile Türkiye-Fransa ilişkilerinde yeni 
bir sayfa açılma imkânını da doğurmuştur. 

Bu kapsamda, Fransa 22. Fasıla ilişkin engelini kaldıracağı ko-
nuşulmaya başlanmıştır. Bu yumuşamanın bir eseri olarak, Dışişle-
ri bakanı Davutoğlu Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius’ın da-
vetlisi olarak 5 Temmuz’da Fransa’ya resmi bir ziyaret gerçekleştir-
di. 17 Ağustos tarihinde de Fabius Davutoğlu’nun davetlisi olarak 
Türkiye’yi ziyaret etmiştir. 

Almanya ile İlişkiler

2012 yılı için Türkiye-Almanya siyasi ilişkileri “istikrarlı” bir ni-
telik göstermiştir. Bilindiği gibi Türkiye-Almanya ilişkiler çok bo-
yutludur. Almanya’nın AB’nin en büyük ülkesi olması, Almanya’da 
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yaşayan milyonlarca Türkün bulunması ve iki ülke arasında çok 
gelişmiş bir ekonomik, ticari ilişkinin olması gibi nedenlerle Türki-
ye-Almanya ilişkileri çok boyutlu bir mahiyet arz etmektedir. İlginç 
olan bir nokta da Almanya şansölyesi Merkel’in Türkiye’nin AB üye-
liğine şahsen karşı olmasına rağmen fiili olarak 2012 yılında ilişkileri 
olumsuz gelişmesi yönünde bir siyaset izlememesidir. 

2012 yılında her iki ülkeden devlet adamları karşılıklı önemli 
ziyaretlerde bulunmuşlardır. Örneğin, Başbakan Erdoğan, Türkiye 
Büyükelçiliği’nin Berlin’deki binasını açılışı vesilesi ile Almanya’ya 30 
Ekim tarihinde bir çalışma ziyaretinde bulunmuştur. Burada Alman-
ya Şansölyesi Angela Merkel ile yapılan toplantıda Türkiye-AB ilişki-
leri ve müzakere sürecindeki sorunlar ele alınmıştır. Ayrıca, Almanya 
dışişleri bakanı Guido Weterwelle Bertelsmann Vakfı ile Sabancı Üni-
versitesi işbirliğinde İstanbul’da düzenlenen “14. Kronberg Görüşme-
leri - Avrupa, Türkiye ve Akdeniz İşbirliğinin Teşviki ve Güçlendiril-
mesi” konulu Forum’a katılmak üzere 14-15 Mayıs 2012 tarihlerinde 
ülkemizi ziyaret etmiş ve dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüş-
müştür. Westervelle 13 Ekim tarihinde de Türkiye’ye gelerek dışişleri 
bakanı Davutoğlu ile Suriye gündemini tartışmışlardır. 

Ayrıca, Türkiye-Almanya arasında çifte vergilendirmeyi ve vergi 
kaçakçılığını önleme anlaşması 1 Ağustos itibari ile yürürlüğe gir-
miştir. Anlaşma 19 Eylül 2011 tarihinde Berlin’de imzalanmıştı.

Diğer Diplomatik Ziyaretler

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yeni hükümetin kurulmasında 
hemen sonra ilk ziyaretini 4-7 Kasım’da Türkiye’ye gerçekleştirmiştir. 
Rutte, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan ve Ali Ba-
bacan ile görüşmeler yapmıştır. Başbakan Erdoğan 4. Türkiye-İspan-
ya Zirvesi’ne katılmak üzere 27 Kasım’da İspanya’yı ziyaret ederek 
İspanya Başbakanı Mariano Rojay ile bir görüşme gerçekleştirmiş-
tir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 16-19 Nisan’da Türkiye-Hollanda 
arasında tesis edilen diplomatik ilişkilerin 400. Yıl dönümü nedeni 
ile Hollanda Kraliçesi’nin davetlisi olarak bu ülkede resmi bir ziya-
rette bulunmuştur. 
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Sonuç

Türkiye-AB ilişkileri 2006’nın sonundan bu yana ciddi bir kriz 
içindedir. Müzakere süreci resmen devam etse de ve Türkiye resmen 
“müzakere eden aday ülke” hüviyetinde olsa da, fiiliyatta, ilişiklerdeki 
ivme bitme noktasına gelmiştir. Bu durum 2012 yılı için de geçerlidir. 
Hatta 2012 yılında durum daha kötüdür çünkü 2012 yılının ikinci 
yarısında Türkiye’nin tanımadığı GKRY AB dönem başkanı olmuş-
tur ve Türkiye AB dönem başkanlığı ile olan ilişkilerini bu dönemde 
durdurmuştur. Bununla birlikte, Türkiye diğer AB kurumları ile olan 
ilişkilerini devam ettirmiştir. Bu tıkanıklığı aşmak için 2012 yılında 
Pozitif Gündem programının devreye girdiği ve bir çeşit alternatif 
müzakere şeklinde fonksiyon gördüğü görülmektedir. Ancak, Kıbrıs 
gibi siyasi sorunların Türkiye-AB ilişkilerini esir alması devam ettiği 
müddetçe bu alternatif yaklaşımların çok işe yaraması beklenemez.

NOTLAR
1 “Fule, Türkiye-AB ilişkilerini canlandırmaya geliyor”
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3 “Greentree görüşmeleri başladı”, Milliyet, 24 Ocak 2012
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Giriş
Türkiye’nin 2012 yılı Kıbrıs politikası kelimenin tam anlamıyla 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’nin Temmuz ayında devraldı-
ğı Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığının gölgesinde geçmiştir. 
Temmuz sonrası geçen 6 ay boyunca Türkiye daha önce açıkladığı 
üzere AB ile ilişkilerini asgari düzeyde tutmuş ve devlet - hükümet 
yetkilileri, AB’nin GKRY’ni tam üye olarak içine almasından dolayı 
sık sık eleştiride bulunmuştur. Kıbrıs sorununda müzakere sürecinin 
de Ocak 2012’den sonra tam anlamıyla durması ve Temmuz ayından 
sonra görüşmelerin kesilmesi, aslında GKRY’nin AB Dönem Başkan-
lığı ve Türkiye ile olan sorunlarıyla bağlantılı olmuştur. Görüşmelerin 
kesilmesinde diğer etkenler tarafların aralarındaki tutum farklılık-
ları, GKRY’nin Haziran sonrası içine düştüğü ekonomik bunalıma 
yoğunlaşması ve 2013 Şubat’ın da yapılacak olan başkanlık seçimle-
ri de etkili olan diğer unsurlardır. 2012 yılı içinde Türkiye’nin Kıbrıs 
politikasında söz edilebilecek diğer bir unsur, 2011 yılı sonu itibari 
ile GKRY’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarından birinde 
bulunan doğalgaz konusu olmuştur. 2012 yılı içinde de tarafların bu 
konudaki karşıt tutumları, sözleri ve eylemleri devam etmiştir. 

Kıbrıs Sorununda Müzakere Süreci

2012 yılı başlangıcı Kıbrıs sorununun müzakere sürecinde bir 
önceki yıl başlayan ve hız kazanan görüşmelere devam edilmesi ile 
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başlamıştır. 24- 26 Ocak tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti (KKTC) Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve GKRY Cumhurbaşkanı 
Dimitris Hristofyas, New York’un Greentree çiftliğinde beşinci kez* 
tekrar bir araya gelmiştir.1

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, 26 Ocak 2012’de BM’de yaptığı 
basın toplantısında, “Greentree’de dostça geçen bir ortamda iyi mü-
zakereler yapıldı. İki lider arasındaki fikir teatileri hep dostane bir 
havada ve karşılıklı saygı içerisinde yapılıyor. O yüzden iki tarafın 
Mart ayı sonuna kadar geri kalan konularla ilgili işlerini tamamla-
maya devam etmelerini umuyorum. Mart ayı sonunda Kıbrıs özel 
danışmanım durumu değerlendirecek. Eğer değerlendirmesi olumlu 
olursa; BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyumlu olması halinde, iki 
tarafla yapılacak görüşmelerden sonra çok taraflı konferans düzenle-
me niyetindeyim” demiştir.2

Ancak Ki-moon tarafından yapılan bu açıklama, 2011 yılında 
müzakere sürecinde yakalanan ivmenin tavsadığının bir göstergesi 
idi. Çünkü Genel Sekreter diğer görüşmelerin hepsinde, bir sonraki 
görüşme için zaman belirmekte idi. Ocak ayında yapılan bu görüş-
mede ise tarafların tutumları arasında istenen yakınlaşmanın bir tür-
lü olmaması sebebi ile görüşmelerin Kıbrıs’ta devam etmesi ve Mart 
ayı sonunda Genel Sekreter tarafından BM’ye sunulacak bir rapor 
hazırlanması kararı çıkmıştır. 

Mart ayının sonuna kadar taraflar Kıbrıs’ta 14 Mart ve 15 Şubat’ta 
iki görüşme gerçekleşmiştir. Ardından Mart ayı ortasında Genel Sek-
reterin Kıbrıs’ta müzakerelerin durumunu değerlendiren raporunun 
ön kopyası BM Güvenlik Konseyi’ne sunulmuştur. Raporda, iki li-
derin adada anlaşmanın gerçekten ulaşılabilir olduğunu gösterecek 
kararlı adımlar atmaları gerektiği belirtilerek, son aylarda taraflar 
arasında ana konularda (mülkiyet- vatandaşlık gibi) yakınlaşma sağ-
lanamadığı belirtilmiştir. Ban, çözüme giden noktada belirli bir tak-

* Daha önceki görüşmeler, 18 Kasım 2010’da New York’ta, 26 Ocak 2011’de New York 
Greentree’de, 7 Temmuz 2011’de Cenevre’de, 30-31 Ekim 2011’da New York Greentree’de 
yapılmıştır.
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vim üzerinde durmayarak, ilerlemenin tarafların kendi aralarındaki 
uzlaşma ve irade ile olacağını belirtmiştir.3

23 Nisan’da BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel 
Sekreter’in hem Eroğlu hem de Hristofyas ile telefon görüşmelerin-
de bulunduğu ve iki lidere BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Da-
nışmanı Alexander Downer ile görüştüğünü söylediği bildirilmiştir. 
Sözcülük açıklamasında, “Bu görüşme temelinde Genel Sekreter, 
iki liderle -Şu an için çok taraflı konferans düzenlenmesine temel 
oluşturacak şekilde Kıbrıs müzakerelerinde ele alınan esas konular-
da yeterli ilerlemenin bulunmadığı- yönündeki değerlendirmesini 
paylaştı” denilmiştir.4

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Dow-
ner, 28 Nisan’da ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de basın toplantısı 
düzenlemiştir. Downer, Kıbrıs’taki taraflar yöntemde anlaşıncaya 
dek müzakere olmayacağını bildirmiştir. BM’nin mekik diplomasisi 
yoluyla tarafların müzakere masasının yeni şartları konusunda an-
laşıp anlaşamayacağına, aralarında ortak bir zemin olup olmadığına 
bakacağını vurgulayan Downer, “Taraflar, müzakerenin nasıl yapıla-
cağında anlaşmaya çalışacaklar. Kapsamlı çözüm müzakeresi yerine, 
müzakerenin nasıl olacağını konuşacaklar, sonuç üreten bir müzake-
re masasının nasıl olması gerektiğini konuşacaklar. BM ‘olduğu şek-
liyle devam edemez. Bu madem ki Kıbrıslı bir süreçtir, o zaman mü-
zakerenin nasıl olması gerektiğinde taraflar anlaşmalıdır” demiştir.5

GKRY’nin 1 Temmuz’da AB Dönem Başkanlığını devralaca-
ğı tarih yaklaşırken KKTC yönetimi Türkiye hükümetinin de des-
teklediği yeni bir öneri ortaya koymuştur. Bu öneri, 1 Temmuz’da 
Türkiye’nin 1974 müdahalesinden beri kapalı tutulan Maraş’ın yeni-
den yerleşime açılması idi. Ayrıca Maraş’ta 1974 öncesi mülkiyet sa-
hibi olan Rumların yerlerinin iade edilmesi, hukuksal sıkıntı doğu-
racak durumlar için Taşınmaz Mal Komisyonu’nun devreye girmesi 
de yapılan öneriler arasındadır. Ancak öneri konusunda daha sonra 
somut bir gelişme olmamıştır.6

KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün ve ekibinin 13 Mart’ta 
Ankara’ya yaptığı çalışma ziyaretinde 1 Temmuz sonrası görüşme-
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lerin devam etmemesi önerisi götürdüğü, Türkiye Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın buna sıcak baktığı ancak Türkiye Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ün AB ile fazla sorun yaşanmaması için devam edil-
mesi yönünde görüş bildirdiği de basına yansımıştır.7

Ancak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 
Haziran ayında yaptığı bir yurtiçi gezisinde yaptığı açıklamada, Kıb-
rıs konusuna değinerek, Türkiye’nin ve KKTC’nin iyi niyetli olarak 
müzakerelerin devam etmesi konusunda ısrarcı olduğunu belirtmiş-
tir. Davutoğlu, Kıbrıs Türk tarafının müzakere talebini BM Genel 
Sekreteri nezdinde sürekli yinelediğini ve karşı taraf ile BM’nin bu 
konuda ciddi bir girişim içinde olmadığını belirtmiştir. Davutoğlu, 
açıklamasında, “Hristofyas aday olmadığını erken açıklayarak mü-
zakerelerin anlamı kalmamıştır gibi bir yoruma tabi tutuldu. Rahat-
sızlığımızı da ifade etti. Türkiye - AB ilişkileri bağlamında en çok 
zarar gören biziz. Dönem başkanlığını alması durumunda bu konu-
daki uluslararası toplumdaki irade eksikliği Kıbrıs’ta çözüme katkı 
sağlamıyor” demiştir.8

KKTC yönetimi GKRY’nin AB Dönem Başkanlığını devraldığı 1 
Temmuz sonrası “Siyasi ve ekonomik kriz içindeki bir ülkeyi AB Dö-
nem başkanı yapmanın AB ilkelerine uymadığı” ve müzakerelerin 
donmuş olmasından istifade ederek B planı denilen bir çalışma yap-
mıştır. Bu çalışmaya göre, tek taraflı olarak yukarıda ele alınan Kapa-
lı Maraş’ın açılması adımının dışında KKTC’nin Kıbrıs Türk Devleti 
olarak İslam Konferansı Örgütü’nden başlayarak kabul görmesi için 
çalışmak, KKTC pasaportlarında da Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adını 
kullanarak değişiklik yapmak gelmektedir.9

Bu çalışmalardan Kapalı Maraş önerisi ile ilgili 2012 yılı sonu iti-
bari ile bir gelişme yaşanmamış, KKTC pasaportları ise İçişleri Ba-
kanlığının Mayıs 2012’den itibaren başlayan çalışmalarına, 2012 yılı 
sonu itibari ile devam edilmiştir.

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, GKRY’nin AB Dönem 
Başkanlığını devralacağı dönem ile 2013 Şubat ayında Güney’de ger-
çekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesindeki süreçte müzakereleri 
devam ettirmenin ve sonuç alınacağını ümit etmenin hayal oldu-
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ğunu kaydetmiş ve bu dönemde güven artırıcı önlemleri gündeme 
getirmeyi sürdürmeyi devam ettirmeyi düşündüklerini söylemiştir.10

Böylece Kıbrıs sorununda 2011 yılında ivme kazanan müza-
kere süreci 2012 yılının ilk yarısından itibaren durmuştur. Bun-
da GKRY’nin Temmuz ayında Dönem Başkanlığını devralması, 
GKRY’nin de 2013 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçim-
leri etkili oldu. Ama temelde Genel Sekreterin de belirttiği gibi taraf-
lar arasında yakınlaşma ve uzlaşma konusunda belirgin bir iradenin 
ve tutumun gösterilememiş olması temel sebebi oluşturdu. 

GKRY’nin AB Dönem Başkanlığı ve Türkiye

1 Mayıs 2004 tarihinde AB’ye tam üye olarak katılan GKRY, 1 Tem-
muz 2012’de AB Dönem Başkanlığını devralmış ve 6 ay boyunca bu 
görevi yerine getirmiştir. Ancak bu görevi, yaşadığı ekonomik sıkıntı-
ların gölgesinde kalmıştır. GKRY, içinde bulunduğu ekonomik krizden 
dolayı hem Rusya’dan 2,5 milyar Euro borç almış hem de 25 Haziran 
2012’de AB’den ve IMF’den mali yardım talebinde bulunmuştu. Böyle-
ce GKRY, AB dönem başkanlığının başladığı Temmuz 2012 itibari ile 
mali denetim altında olan ilk dönem başkanı ve Yunanistan- İspan-
ya- Portekiz ve İrlanda ile birlikte AB’den finansal yardım talebinde 
bulunan beşinci ülke olmuştur. GKRY ile AB Troykası (AB Komisyo-
nu- Uluslararası Para Fonu ve Avrupa Merkez Bankası) arasında 18 
milyar euroluk bir kurtarma paketi üzerinde uzlaşma sağlanmıştır.11

Türkiye AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Kıbrıs Rum 
yönetiminin AB dönem başkanlığı sırasında, yeni fasıl açılmayacağı-
nı daha önceden net bir biçimde dile getirmişti. Bağış, NTV kanalına 
Nisan ayında verdiği röportajda, Türkiye’nin tutumu açısından Kıb-
rıs Rum yönetiminin dönem başkanlığının hiçbir değişiklik getir-
meyeceğini belirterek, “Bizim komisyonla ilişkilerimiz aynen devam 
eder, parlamentoyla ilişkilerimiz aynen devam eder, AB üyesi ülke-
lerle ilişkilerimiz devam eder. Kıbrıs Rum yönetimiyle bugün bir iliş-
kimiz yok ki birileri ona başkan diyor diye, ilişki kuralım” demiştir. 
Aday bir ülkenin dönem başkanıyla ilişkisinin fasıl açılıp kapanır-
ken gündeme geleceğini dile getiren Bağış, zaten Türkiye’nin son üç 
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dönem başkanlığı sırasında fasıl açmadığını, ekonomik gelişmesinin 
zihin açmaya ve Türkiye’nin potansiyelini Avrupa’ya cazip kılmaya 
başladığını söylemiştir.12

GKRY’nin AB Dönem Başkanlığını devralmasından önce gerek 
Türkiye gerekse Rum yönetiminden üst üste bu konuda mesajlar 
verilmeye başlanmıştır. Dönemin GKRY Cumhurbaşkanı Dimitris 
Hristofyas, 17 Haziran’da Milliyet gazetesine verdiği özel röportajda 
Türkiye’nin AB sürecine engel olmak istemediklerini, bunun ken-
dilerinin de çıkarına olmadığının farkında olduklarını belirtmiştir. 
Ancak Hristofyas, tam üyelik için AB ilke ve değerlerine uyum sağ-
lanması gerektiğini, bunun için de en başta Ankara Protokolünün 
uygulanması ve limanların açılması gerektiğini söylemiştir. Hristof-
yas, ayrıca Türkiye’nin Maraş’ı ve limanlarını açması karşılığında dö-
nem başkanlıkları sırasında vetolarını** kaldırarak, birden çok müza-
kere başlığını açacaklarını ve KKTC’nin Mağusa limanından ticareti 
mümkün kılacaklarını belirtmiştir.13

Dönemin GKRY Dışişleri Bakanı Erato Markulli, Türkiye’nin AB 
ile tam üyelik müzakereleri konusunda ise tutumlarını çok net orta-
ya koymuştur. Markulli, Türkiye’den bir haber kanalına verdiği özel 
röportajda, “Bu konuda çok net olmalıyız. Eğer AB Komisyonu’nun 
Türkiye ilerleme raporunu okursanız sorularınıza cevap bulacaksı-
nız… Raporda çok açık bir ifade var. 8 müzakere başlığı zaten oybir-
liğiyle bloke edilmiş durumda, çünkü Türkiye Ankara Anlaşması’nda 
söz verdiği yükümlülükleri yerine getirmiyor. Bu müzakereler için 
çok önemli başlıklar sadece bizim tarafımızdan değil AB Konse-
yi’ndeki tüm üyeler tarafından bloke edilmiş durumda. Bizim tek 
taraflı bloke ettiğimizse 6 başlık bulunmaktadır. 5 başlığı da Fransa 
bloke etmiş durumda. Tüm bunların sebebi Türkiye’nin davranışla-
rı. Eğer Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilişkilerini normalleştirirse, 

** 29 Kasım 2006’da Avrupa Komisyonu’nun aldığı ve AB Konseyi toplantısında kabul edilen 
kararına göre,  Türkiye’nin 1963 Ankara Anlaşmasını 10 yeni AB üyesine genişletmesine 
yönelik Ek Protokol’ü tam ve ayrımsız şekilde uygulamadığı için 8 müzakere faslının 
dondurulmasına karar verilmiştir. Bu fasıl başlıkları şunlardır; “Malların Serbest 
Dolaşımı”, “İş kurma ve Hizmet Sunma Serbestisi”, “Mali Hizmetler“, Tarım ve Kırsal 
Kalkınma”, “Balıkçılık”, “Taşımacılık Politikası”, “Gümrük Birliği” ve “Dış İlişkiler”.
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Türkiye Ankara Anlaşması’nı onaylarsa tüm başlıklar açılacak” de-
miştir. Markulli, Türkiye’nin üyeliğine karşı olsalardı bütün başlıkları 
bloke edebileceklerini ve kendi MEB bölgelerinde doğal kaynak keşfi 
yaparken egemenliklerinin tehdit edilmesi karşısında örneğin “enerji 
başlığını açalım” demelerinin mümkün olmadığını belirtmiştir.14

Türkiye baştan beri ısrarlı bir biçimde tüm yetkililerinin açıklama-
larında, Kıbrıs diye bir ülkenin olmadığını ve AB’nin 2004’te bu ülkeyi 
birliğe alarak hata yaptığını belirtmişlerdir. Türkiye Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan 30 Ekim- 1 Kasım 2012 tarihleri arasında Berlin Bü-
yükelçiliğinin yeni hizmet binasını açmak için geldiği Almanya’da bu 
durumu bir kez daha dile getirmiştir. Erdoğan, Nicolas Berggruen 
Enstitüsü’nünde yaptığı konuşmada, “Dünyada ‘Kıbrıs’ diye bir ülke 
yok. Güney Kıbrıs Yönetimi var. Kuzey Kıbrıs Yönetimi var. Arada da 
yeşil hat var. AB, bu yeşil hattı görmüyor. Bakın AB müktesebatında 
içerisinde özellikle siyasi çekişmelerin olduğu ülkeler var, bölünmüş 
ülkeler var. Bölünmüş ülkeler AB’ne alınamaz” demiştir. Erdoğan, 
konuşmasının devamında AB’de Kıbrıs olarak geçen ülkenin Türki-
ye tarafından tanınmadığını ve bu nedenle dönem başkanlığı yapsa 
bile bu durumdan dolayı müzakerelerin kesilmiş olduğunu belirtmiş-
tir. Erdoğan ayrıca Almanya Başbakanı Angelina Merkel’in de Güney 
Kıbrıs’ın AB’ye alınmasında hatalı olduklarını açıkladığını ama hata-
larında ısrarlı olmaya devam ettiklerini söylemiştir.15

Türkiye Cumhuriyeti AB Bakanı Egemen Bağış’da yıl içinde özel-
likle Temmuz ayı sonrası yaptığı açıklamalarda sık sık bu duruma 
vurgu yapmış, hatta GKRY’nin içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan 
ve başvurduğu ekonomik kurtarma paketinden dolayı, bu ülkenin 
dönem başkanlığını ve genel olarak üyeliğini eleştirmiştir.

Bağış, 26 Aralık 2012’de Muğla’ya yaptığı çalışma ziyaretinde 
GKRY’’nin AB’nin dönem başkanlığını yaptığı sırada kendi iflasını ilan 
edecek duruma düştüğünü kaydederek, dönem başkanlığındaki bir ül-
kenin iflas etme noktasına gelmesinin, AB’nin kuruluş felsefesi adına 
düşündürücü olduğunu belirtmiştir. Bağış, Rum tarafının 2004 yılında 
Annan Planını kabul etmiş olsaydı, Kıbrıs adasının, birleşik Kıbrıs dev-
letleri yönetiminde dünyanın en müreffeh ülkelerinden olabileceğini 
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belirtmiştir. Bağış konuşmasının devamında, Güney Kıbrıs’ın içine düş-
tüğü ekonomik krizin, mantık dışı inatlarının neticesinde olduğunu ve 
2013 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası makul, bütün adanın siyasî 
eşitliğe dayalı ortak bir zeminde hareket edebileceği kararlara destek 
verebilecek bir yönetimin oluşmasını temenni ettiklerini söylemiştir.16

Egemen Bağış, 3 Temmuz 2012’de AB Bakanlığı’nda yapılan İç Ko-
ordinasyon ve Uyum Komitesi Toplantısında, dönem başkanlığı sıra-
sında yarım ada devletinin yardıma ihtiyacı olursa, hemen yanı ba-
şındaki KKTC’nin yardıma hazır olduğunu söylemiştir. Bağış ayrıca 
AB’nin takvimsel bir sürecin gereği olarak GKRY’ni dönem başkanı 
yaptığını, bu durumun Türkiye’yi etkilemeyeceğini ve reformlar ko-
nusunda kararlılıkla adımlar atmaya devam edileceğini belirtmiştir.17

GKRY’ni tanımayan Türkiye, ülkenin dönem başkanlığı sırasında 
AB ile olan ilişkilerini Avrupa Komisyonu üzerinden yürütmüş ve 
diğer üç dönemde olduğu gibi bu dönemde de herhangi bir başlık 
açamamıştır. Türkiye daha önce açıkladığı üzere, bu dönemde GKRY 
ile ilişkilerinden dolayı AB üyelik sürecini 6 ay dondurmuştur.

Aslında Türkiye’nin tepkisinin GKRY’nin Dönem Başkanı olma-
sından ziyade, AB’nin baştan yanlış yaparak bu ülkeyi birliğe alması 
olarak değerlendirmek gerekmektedir. Dolaylı yoldan ise GKRY’nin 
Türkiye’nin üyelik müzakere sürecine koyduğu vetolar ve engeller 
görülebilir. Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin 6 ay dondurulmuş olması, 
baştan alınan yanlış karara verilen tepki olarak görülebilir. Nitekim 
GKRY’nin 6 aylık dönem başkanlığı boyunca teknik anlamda sakin 
geçmiş, bunda ülkenin içine düştüğü ekonomik krizin daha önce-
likli olarak görülmesi önemli rol oynamıştır. Ayrıca Türkiye’nin bu 
konudaki kesin tutumu ve Kıbrıs müzakerelerinin de donmuş olma-
sı, GKRY’nin AB Dönem Başkanlığının nispeten beklenenin aksine 
sakin geçmesinin diğer nedenleri olmuştur. 

Enerji Konusundaki Gelişmeler

2012 yılı, bir önceki yıl gündeme gelen ve önemli sürpriz gelişme-
lerin yaşandığı Doğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları bulunması 
konusunda hareketli geçmiştir. 
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GKRY’nin, daha önce ilan ettiği 13 Münhasır Ekonomik Bölge ( 
MEB ) alanlarından 12.ci parselde 2011 yılının Eylül ayında Ame-
rikan ve İsrail şirketleri sondaja başlamıştır. Yılsonunda beklenen 
haber gelmiş ve Doğu Akdeniz’de 227 trilyon metreküp doğalgaz ve 
7,1 milyar varil petrol rezervlerinin bulunduğu açıklanmıştır. 2012 
yılı başından itibaren GKRY ardı ardına bu konuda adımlar atmaya 
başlamıştır. İlk olarak 16 Şubat 2012’de İsrail Başbakanı Binyamin 
Netanyahu, GKRY’ni ziyaret etmiştir. Bu ziyaret kapsamında İsrail 
ile GKRY arasında şu konularda anlaşma sağlanmıştır:

- İsrail ile Kıbrıs arasında petrol ve doğalgaz boru hattı döşenmesi,
- Hem İsrail’in hem de GKRY’nin MEB parsellerinde bulunan 

ve bulunacak olan hidrokarbon yataklarının Rum kesimi üze-
rinden Avrupa’ya pazarlanması,

- Bu amaçla maliyeti yaklaşık 10 milyar dolar tutan ve Kıbrıs’ın 
Limasol ilçesine bağlı Vasiliko bölgesinde doğalgaz terminali 
inşa edilmesi.18

Aynı ziyaret kapsamında iki ülke arasında arama- kurtarma iş-
birliği anlaşması imzalanmıştır. İsrail’in tüm maliyetini karşılayarak, 
inşa edilecek doğalgaz terminalinin güvenliğini sağlamak için adaya 
20 bin komando yerleştirmek istediği ve santral inşaatında çalışacak 
işçilerin de İsrail’den getirilmesini istediği konusunda basın yayın 
organlarında haberler çıkmıştır. Ayrıca yine bu ülkenin GKRY ile 
bir savunma işbirliği anlaşması imzalamak istediği ve bu kapsamda 
yapılacak olan terminalin sürekli korunması için hava- deniz üssü 
talep ettiği, İsrail Hava Kuvvetlerinin Baf ilçesinde bulunan Anderas 
Papandreu hava üssünden de yararlanmak istediği iddia edilmiştir. 
Yıl sonuna kadar bu konuda net bir gelişme olmamıştır.19

Bu gelişmelerin ardından GKRY Mayıs ayında diğer MEB böl-
gesinde ilan ettiği parseller için izin ihalesi açmaya karar vermiştir. 
Yıl sonuna kadar Bakanlar Kurulu kararı ile başvuruların değerlen-
dirileceği izin ihalesine 15 tane çoğunluğu Amerikan ve Avrupa çok 
uluslu şirket ve konsorsiyumları başvurmuştur.20

Dönemin GKRY Cumhurbaşkanı Hristofyas, yukarıda bahse-
dilen Milliyet gazetesine verdiği röportajında hidrokarbon yatak-



288

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2012

larının değerlendirilmesi konusunda çözüm olursa Türkiye’nin de 
faydalanacağını ve kazançlı çıkacağını belirtmiştir. İlan ettikleri 14 
Münhasır ekonomik parselin, 2011 yılı sonunda doğalgaz bulun-
duğu açıklanan 12.’si dışında diğerlerinde de hidrokarbon yatakları 
olduğunu vurgulayan Hristofyas, Türkiye’nin Avrupa’ya geçiş nok-
tasını olduğunun altını çizmiştir. Hristofyas, zorla değil işbirliği ve 
barışla Türkiye’nin geçiş noktası olabileceğini belirtmiştir.21

Dönemin GKRY Dışişleri Bakanı Eratos Markulli, enerji konu-
sundaki tutumlarını şu şekilde dile getirmiştir:

Ankara’nın tutumu hem Avrupa Birliği’ni hem de ABD, Rusya gibi 
pek çok ülkeyi üzen ve onlar tarafından kınanan bir tutum olmuştur. 
Bu ülkeler, Türkiye’nin Kıbrıs’la işbirliği içinde olan şirketleri tehdit 
etmesini, zorbalık yapmasını kınıyorlar. Bu durmalı çünkü biz hid-
rokarbon keşif projemizi sürdürüyoruz. Bu doğalgazın bir kısmını 
elbette önce kendimiz kullanacağız. Ayrıca bu gaz İsrail, Mısır ve 
Lübnan’dan da gelen gaz olacak. Kar maksimizasyonunu sağlamak 
için bu komşularla işbirliği içindeyiz”. Markulli, bulunan ve buluna-
cak olan hidrokarbon yataklarının taşınması konusunda da önemli 
olan şu açıklamayı yapmıştır:”Taşıma olasılıklarından biri elbette 
boru hattı. Diğer bir olasılık da enerji tesisi. Şu anda hem biz hem 
de diğer ülkeler en verimli taşıma yolunu araştırıyor. Türkiye üze-
rinden aktarımı sağlamak için önce Kıbrıs sorununun çözülmesi 
gerekiyor. Bu sorun çözülünce de Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri 
kurup, ticaret yapmaya başlayabiliriz. Bizim istediğimiz bu, mevcut 
durumdan hoşnut değiliz. Kıbrıs Cumhuriyeti’ne tartışmalı bir şe-
kilde yaklaşan bir ülke durumunda olmasından hoşnut değiliz. Böy-
le bir ilişki istemiyoruz.22

Türkiye ise bu gelişmeler karşısında hem resmi açıklamalar hem 
de attığı bazı somut adımlarla tavrını ortaya koymuştur. Türkiye Dı-
şişleri Bakanlığı’ndan yapılan 15 Şubat ve 18 Mayıs tarihli açıklama-
larda, GKRY’nin açtığı ikinci uluslararası hidrokarbon arama ihale-
siyle ilgili olarak, Kıbrıs’taki iki halkın denizdeki doğalgaz ve petrol 
kaynaklarının nasıl kullanılacağına birlikte karar vermesi gerektiğini 
belirtilmiştir. Açıklamaların devamında, Türkiye’nin Kıbrıs Türkle-
rinin hak ve menfaatlerini korumak için her türlü tedbiri almaya de-
vam edeceği bildirilmiştir.23
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Nisan ayında 
KKTC’nin deniz bölgesinin dışında kara bölgesinde de sondaj çalış-
maları başlatarak, hidrokarbon yatakları aramaya başlayacağını açık-
lamıştır. Böylece Türkiye, sadece denizde değil karada da Kıbrıs’ta 
var olduğunu ve GKRY’nin atacağı tek yönlü adımların karşılık bu-
lacağı mesajını somut bir biçimde göstermiştir.24

Sondaj çalışmalarıyla ilgili ilginç bir rapor ise, Uluslararası Kriz 
Grubu’ndan gelmiştir. 2 Nisan 2012’de yayımlanan rapora göre, Rum 
tarafı sondaj çalışmalarına başlayarak müzakerelere zarar vermiştir. 
Raporda çözüm için 3 öneri de var. Bu öneriler şöyle sıralanmıştır:

1.  Rumlar doğalgazdan elde edecekleri karın yüzde 20’sini Kıb-
rıslı Türklere, Kıbrıslı Türkler de adanın kuzeyinde doğalgaz 
bulurlarsa karlarının yüzde 20’sini Rumlara vereceklerini şim-
diden ilan etsin. Kar paylaşımı için BM himayesinde bir me-
kanizma oluşturulsun.

2.  Kıbrıslı Rumlar ve Türkler sadece enerji konuları ile sorumlu 
bir danışma heyeti kursun.

3.  İki taraf da resmi açıklamalarla adanın tekrar birleşmesi için 
taahhütte bulunsun.

Uluslararası Kriz Grubu, bu önerilerinin gerçekleşmesi duru-
munda, müzakerelerin dışında Türkiye ile GKRY arasında arabulucu 
görevi alarak enerji konularını görüşebileceklerini belirtilmektedir. 
Raporda üzerinde durulan önemli konulardan biri de Kıbrıs doğal-
gazının sevkiyatı konusudur. Uluslararası Kriz Grubu, Kıbrıs doğal-
gazının Avrupa’ya naklinde en ucuz yolun Türkiye’nin kullanılması 
olduğunu ve önerilerin gerçekleşmesi halinde Türkiye, Yunanistan 
ve GKRY’nin Doğu Akdeniz’deki MEB bölgeleri meselesini Lahey 
Adalet Divanı’na ya da başka bir mahkemeye götürebilecekleri belir-
tilmiştir. Ancak tarafların tutumu nedeni ile bu konularda herhangi 
bir adım atılmamıştır.25

KKTC yönetimi tarafından 29 Eylül 2012’de BM Genel Sekrete-
rine sunulan Doğu Akdeniz’de keşfedilen hidrokarbon kaynakları 
ile ilgili yeni bir öneri de söz konusu olmuştur. Bu öneriye göre, iki 
halkın eşit haklara sahip olduğu ada ve çevresindeki hidrokarbon 



290

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2012

rezervlerinin adil paylaşımı için Kıbrıslı Türk, Rum ve BM temsil-
cilerinden oluşacak üçlü bir komite kurulması önerisi tekrarlanarak, 
oluşturulacak komite ve mutabık kalınacak şartlar çerçevesinde çı-
karılacak hidrokarbonun Türkiye üzerinden inşa edilecek boru hat-
tıyla Avrupa’ya taşınması önerilmiştir.26

KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün bunun yeni bir unsur 
olduğunu belirterek, “Bu konuda umudumuz, yaptığımız tüm giri-
şimlerde defaten vurguladığımız üzere, bölgede tansiyonun düşü-
rülmesine yönelik göstermekte olduğumuz çabalara Rum tarafının 
da aynı iyi niyetle olumlu karşılık vermesidir. Bu takdirde, olayın 
boyutları daha fazla büyümeden kontrol altına alınacağı ve Ada’da 
ihtiyaç duyulan güven ortamının tesis edilmesine katkı sağlayacağı-
na inancımız tamdır” demiştir.27

GKRY, AB Dönem Başkanlığını Temmuz ayı başında devraldık-
tan sonra ikinci doğalgaz sondaj ihalesini bu görevi bitmeden ta-
mamlamak için atağa geçmiştir. Ekim ayında Rum Bakanlar Kurulu 
Mayıs ayında başlattığı diğer parsellerden 9’u için izin ihalesini son-
landırmak için başvuran şirketlere davet göndermiştir. Ayrıca siyasi 
partiler tarafından “Kıbrıs Devlet Hidrokarbon Şirketi” kurulması 
ve gerekli yasal düzenlemelerin meclis tarafından hayata geçirilmesi 
konusunda çalışmalara başlanılması istenmiştir. Ankara ise bu ge-
lişme üzerine, ihaleye katılacağı belli olan ülke ve şirketleri tek tek 
uyarmıştır. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Mayıs ayından bu 
yana uyarılar sürdürülmüştür.28

Sonuç olarak 2012 yılında Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon ya-
takları, bu yatakların işletilmesi ve elde edilecek kaynağın Kıbrıs 
dışında diğer pazarlara nakli ve pazarlanması konusunda hareketli 
geçmiştir. Türkiye, sorunu hem Doğu Akdeniz’deki MEB bölgelerin-
de Kıbrıs Türk halkının da hakkı ve onayı olması gerektiği için hem 
de GKRY’nin İsrail ile kurduğu ilişkiler bağlamında görmüştür. Bu 
doğrultuda da Kıbrıs sorunu çözümlenmeden Güney’in tek başına 
atacağı adımlar ve alacağı kararları onaylamamıştır. Misilleme ola-
rak da 2011 yılı sonuna doğru KKTC ile imzaladığı MEB anlaşması-
nı Nisan ayından itibaren karaya da genişletmiştir. 
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Sonuç
2012 yılı Türkiye’nin Kıbrıs politikasında Doğu Akdeniz’deki hid-

rokarbon yatakları dışında bir önceki yıla nazaran oldukça sakin ve 
durağan bir yapı söz konusu olmuştur. Bunun ise hem Türkiye hem 
de Kıbrıs ile ilgili çeşitli sebepleri vardır.

Öncelikle bütün yıla ve yılın özellikle son dönemine damgasını 
vuran gelişme, GKRY’nin 1 Temmuz 2012’den itibaren 6 ay boyunca 
AB Dönem Başkanlığı görevini üstlenmesi olmuştur. Türkiye Cum-
huriyeti yetkilileri ısrarla ve çok net bir dille “yarım ülke” olarak ni-
telendirdikleri ülkenin başta AB üyeliği olmak üzere dönem başkan-
lığına karşı çıkmışlardır. Ekim 2005’ten beri AB ile üyelik müzakere-
leri yürüten Türkiye, 6 aylık dönem boyunca AB’nin Dönem Başkanı 
ile herhangi bir resmi veya gayri resmi ilişki içinde olmamıştır. Tür-
kiye, AB ile doğrudan AB Komisyonu kanalı ile muhatap olmuştur. 
Türkiye’nin GKRY ile olan ilişkisinin yanı sıra müzakere sürecinde 
son dönem başkanlıklarında da başlık açamaması da kolaylaştırıcı 
bir etkide bulunmuştur. Ayrıca GKRY’nin 2012 Haziran ayı sonunda 
AB Troykasına mali denetim için başvurması ve o tarihten itibaren 
dönem başkanlığı sırasında da ekonomik sorununa kilitlenmesin-
den dolayı aktif bir Kıbrıs politikası takip etmediği görülmüştür.

2012 yılı boyunca Kıbrıs sorunu müzakere sürecinde 2011 yılın-
da yakalanan ivme söz konusu olmamıştır. Ocak ayında BM Genel 
Sekreteri Ki- moon liderliğinde bir araya gelen Eroğlu ve Hristofyas, 
Mart ayına kadar sürdürdükleri görüşmelerden sonra bir daha bir 
araya gelmemiştir. Tarafların tutumları, GKRY’nin AB Dönem Baş-
kanlığı süreci ve 2013 yılında bu ülkede yapılacak olan Cumhurbaş-
kanlığı seçimleri, müzakere sürecinin durmasının sebepleridir.  

Kıbrıs konusunda 2012 yılında en önemli ve aktif gelişme, Doğu 
Akdeniz bölgesinde 2011 sonu itibari ile GKRY’nin ilan ettiği 13 
parselden 12.’sinde keşfedilen doğalgaz konusu olmuştur. GKRY, 
önce İsrail ile gazın işletilmesi ve uluslararası pazarlara aktarılması 
konusunda işbirliği yapmış, ardından Mayıs ayından itibaren diğer 
parsellerde keşif çalışması yapılması için uluslararası şirket ve kon-
sorsiyumlardan talep toplamaya başlamıştır. Türkiye ise bu duruma 
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tepki göstererek, Nisan ayında TPOA’nın denizde başlattığı sondaj 
çalışmalarına karada da devam etme kararı almıştır. Türkiye, soru-
nu, Kıbrıs görüşmelerinin çözümlenmeden atılacak adımları iyi ni-
yetli girişimler olarak görmediği için ve Kıbrıs Türk halkının menfa-
atleri noktasından ele almıştır. Ayrıca konunun Doğu Akdeniz’deki 
dengeler açısından ele alınması da söz konusu olmuştur. 

Kronoloji
2 Ocak Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ta-

ner Yıldız, KKTC’de denizdeki aramalar yanında karada da 
kuyu açılacağını açıkladı. Yıldız, “Denizdeki arama yanında 
2012’de karada da kuyu açılacak. Türk Yurdu-1 arama kuyu-
su 2012’de açılacak” dedi.

10 Ocak KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, KKTC ile Türkiye 
Cumhuriyeti Arasında Akdeniz’de Kıta Sahanlığı Sınırlandı-
rılması Hakkında Anlaşmanın Uygun Bulunmasına İlişkin 
Yasa Tasarısı’nı oy çokluğuyla kabul etti.

13 Ocak KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, tedavi gördü-
ğü Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde haya-
tını kaybetti

17 Ocak Rauf Denktaş’ın Lefkoşa’da düzenlenen cenaze törenine 
Türkiye’den devlet ve hükümet düzeyinde geniş katılım oldu. 
Cenaze törenine Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Cemil Çi-
çek, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel olmak üzere kabine, 
muhalefet partileri ve Türk Silahlı kuvvetlerinden çok sayıda 
kişi katıldı.

22 Ocak 22- 24 Ocak tarihleri arasında BM Genel Sekreteri Ban Ki 
moon’un başkanlığında Newyork Greentree’de KKTC Cum-
hurbaşkanı Derviş Eroğlu ve GKRY Cumhurbaşkanı Dimit-
ris Hristofyas bir araya geldi.

14 Şubat KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve GKRY Cumhur-
başkanı Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakereleri çerçeve-
sinde Greentree Zirvesi sonrasında BM Genel Sekreteri’nin 
Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim’ın ara bölgedeki res-
mi ikametgâhında ilk kez bir araya geldi.

19 Şubat KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, İstanbul’daki temasla-
rı çerçevesinde Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile 
görüştü.
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21 Şubat KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve GKRY Cumhurbaş-
kanı Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde BM 
Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim’ın 
ara bölgedeki resmi ikametgâhında bir araya geldi.

13 Mart KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, resmi çalışma programı çer-
çevesinde Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu ile görüştü.

15 Mart KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile GKRY Cumhur-
başkanı Dimitris Hristofyas, Kıbrıs konusunda sürdürülen 
müzakereler kapsamında BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs 
Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim’ın ikametgâhında yeniden 
bir araya geldi.

27 Mart Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Sek-
reteri Ban Ki-moon ile Seul’de yaptığı görüşmede Suriye ve 
Kıbrıs’taki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

30 Mart Kıbrıs işlerinden sorumlu Türkiye Başbakan Yardımcısı Beşir 
Atalay ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, KKTC’ye 
Türkiye’den borularla su getirilmesi için yapımına başlanacak 
olan Geçitköy Barajı’nın temel atma törenine katıldı. Hattın 7 
Mart 2014’te açılması planlandığı belirtildi. 

26 Nisan Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, karada 
TPAO’nun yapacağı petrol ve doğal gaz arama sondajını başlat-
mak için düzenlenecek törene katılmak üzere KKTC’ye geldi.

11 Mayıs Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı 
Beşir Atalay temaslarda bulunmak üzere KKTC’yi ziyaret etti.

21 Haziran Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı 
Beşir Atalay temaslarda bulunmak üzere KKTC’yi ziyaret etti.

1 Temmuz  GKRY AB Dönem Başkanlığını Danimarka’dan devraldı.
20 Temmuz KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Kıbrıs İşle-

rinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve Cum-
hurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen’i kabul etti.

27 Eylül Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı 
Beşir Atalay temaslarda bulunmak üzere KKTC’yi ziyaret etti.

29 Eylül KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, BM Genel Kurulu ça-
lışmaları için bulunduğu New York’ta Türkiye Dışişleri Baka-
nı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

3 Ekim Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Başbakan 
İrsen Küçük Başbakanlık Resmi Konutunda bir araya geldi.
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9 Ekim  Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emri ile Ziraat 
Bankası yetkilileri Mayıs ayında moratoryum ilan eden Lef-
koşa Türk Belediyesi’nin borçlarının uzun vadeli yeniden ya-
pılandırılması çalışması başlattı.

13 Ekim KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs İş-
lerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Beşir Atalay, KKTC Eko-
nomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Türkiye Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu ve DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı’nın 
katıldığı KKTC Su Temin Projesi’nin su geçişi ve kara yapıları-
nın temeli, Küçük’ün talimatıyla Anamur sahil şeridi, Alaköp-
rü Barajı ve Geçitköy Barajı’nda aynı anda atıldı.

21 Ekim KKTC’deki iktidar partisi UBP ( Ulusal Birlik Partisi ) Kurul-
tayı için KKTC’de bulunan Atalay, Kuzey Kıbrıs’ın güçlenme-
si ve daha çok yürümesinin kendileri için önemli olduğunu 
belirtti.

31 Ekim Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da 
“Kıbrıs diye bir ülke yoktur. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi var-
dır” sözlerine ΑΚΕL ( Emekçi Halkın İlerici Partisi ) Merkez 
Komitesi sert tepki gösterdi.

15 Kasım KKTC’nin 29.cu kuruluş yıldönümü Lefkoşa ve Ankara’da 
düzenlenen resepsiyonlarla kutlandı. KKTC Cumhurbaşkanı 
Derviş Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs İşlerinden So-
rumlu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ı kabul etti.

29 Aralık KKTC Başbakanı İrsen Küçük ile Türkiye Cumhuriyeti Re-
cep Tayyip Erdoğan, Ankara’da görüştü.
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Giriş
Bu yazı Türkiye’nin 2012 yılı ABD politikasını, tarihsel ve kav-

ramsal bir perspektifle analiz etmeyi amaçlanmıştır. Bunu yaparken 
Türkiye’nin ABD “politikası” ve Türkiye-ABD “ilişkileri” kavramları 
eşanlamlı olarak kullanılmıştır. Hususiyetle 2012 yılında Türkiye’nin 
ABD “Politikasının” ve/veya “İlişkilerin” analizine geçmeden önce, 
bu politikanın ve ilişkilerin tarihsel kontekstini ortaya koymakta 
yarar vardır. Tarihinden bu güne Türkiye-ABD ilişkilerini incele-
diğimizde, bazı dönemler “altın çağ” şeklinde, diğer dönemlerin ise 
“kriz” olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda, son dönem (2000’ler) 
Türkiye-ABD ilişkileri genel olarak “altın çağ”, ama istisnai bir süre 
(2003-2007 yılları) “kısmi kriz” olarak nitelendirilebilir. Bu dönem-
deki Türkiye-ABD ilişkileri, 2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgaline 
destek vermeyi reddeden TBMM’nin 1 Mart Tezkeresi nedeniyle 
krize girmiş, izleyen yıllarda Başkan Bush ve Yeni Muhafazakarlar 
döneminde ciddi sorunlarla karşılaşmıştı. Ancak ilerleyen yıllarda 
bir yandan ABD’nin Irak’ta yaşadığı sorunlar ve Ortadoğu’da yükse-
len ABD karşıtlığı, diğer yandan da Türkiye’nin artan güvenlik kay-
gıları, iki ülke arasındaki gerginliği hızla sona erdirmişti. 5 Kasım 
2007 tarihinde Bush ile Erdoğan arasında Oval Ofis’te yapılan gö-
rüşme ve anlaşma, iki ülke arasında Irak’ın yeniden yapılandırılması 
ve PKK’ya karşı istihbarat paylaşımı konusunda işbirliğini başlattı. 
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Bunun üzerine Türkiye-ABD ilişkileri hızla gelişirken, 2009 yılında 
yönetime gelen Başkan Obama döneminde zirve noktasına ulaş-
tı. Başkan Obama, 6 Nisan 2009’da TBMM’de yaptığı konuşmada 
Türkiye-ABD ilişkilerini Model Ortaklık şeklinde tanımlamış, bu-
nun üzerine Türkiye-ABD ilişkilerinde yepyeni ve hızlı bir işbirliği 
ve eşgüdüm süreci başlatmıştır. Türkiye ve ABD; Irak, İran, Suriye, 
Filistin-İsrail ve Ermenistan gibi ülkelerde, Ortadoğu, Balkanlar ve 
Kafkaslar bölgelerinde ve genel olarak global konularda barış ve is-
tikrarın kurulması konusunda işbirliği yaptı. 

Ancak 2010 yılında ortaya çıkan ilk sonuçlar ve Türkiye’nin özel-
likle İran ve Filistin-İsrail politikaları, ABD kamuoyunda “eksen kay-
ması” tartışmaları başlattı. Türkiye, Batı dünyasından koparak İran ve 
Hamas’a doğru eksen kayması içinde olmakla suçlandı. Tam bu tar-
tışmalar yapılırken, 2010 sonunda yapılan NATO Lizbon Zirvesi ve 
zirvede kabul edilen yeni Füze Savunma Stratejisi, Türkiye’nin konu-
muyla ilgili tartışmayı bir anda sona erdirdi. Zira Türkiye bu zirvede 
NATO Füze Kalkanı sistemine destek vermiş ve erken uyarı radarının 
ülkeye (Malatya Kürecik’e) yerleştirilmesini kabul etmişti. Türkiye bu 
kararıyla uluslararası sistemdeki konumunda bir değişiklik olmadığını, 
konjonktürel bir sorunla karşılaşmış olmasına rağmen Türkiye-ABD 
ilişkilerinin özelliğinde bir değişme olmadığını ortaya koymuştur. Bu 
yapısal konum konsolidasyonu, 2010’dan itibaren Türkiye-ABD ilişki-
lerine hızla ve olumlu şekilde yansımaya devam etti.

Bunun en önemli göstergesi, Türkiye ve ABD’nin, 2011’de başla-
yan Arap Baharı ya da uyanışı sürecinde sıkı işbirliği içinde olma-
larıdır. Her ne kadar Türkiye’nin, Libya’da ve son olarak Suriye’deki 
gelişmelerle ilgili olarak ABD ile ayrı düştüğü ya da anlaşamadığı 
noktalar olsa da, uzlaştığı ve anlaştığı noktalar daha fazladır. Detay-
larını aşağıda inceleyeceğimiz gibi, 15 Mart 2011’den itibaren gelişen 
Suriye krizi ve iç savaş konusunda Türkiye ve ABD’nin 2012 yılında 
uzlaşamadıkları birçok nokta ortaya çıkmış; bu durum Türkiye’de 
büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır.

Böylece, 2012 yılı, Türkiye-ABD ilişkilerinde geçen beş yıla göre 
daha fazla anlaşmazlığın yaşandığı, Model Ortaklık idealinin ya da 
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hedefinin neredeyse unutulduğu, ama diğer yandan gerek liderler 
arasında gerekse ikili konularda temel işbirliği havasının devam et-
tiği bir yıl olmuştur. Bu, iki ülke arasında “stratejik konsensüsün” 
devam ettiği, ama bu konsensüsün uygulanması sürecinde “taktik-
sel ayrışmanın” oluştuğu bir durum olarak nitelendirilebilir. Bu bö-
lümde bu iddia detaylandırılmaya çalışılacaktır. Bu amaçla, öncelik-
le Türkiye-ABD ilişkilerinin içinde bulunduğu ulusal ve uluslararası 
kontekstin/şartların özelliği, ardından ikili ilişkilerdeki durum, son 
olarak Türkiye’nin ABD politikasını etkileyen bölgesel ve global ko-
nular ve sorunlar üzerine yoğunlaşılacaktır.

2012 Yılında Ulusal ve Uluslararası Kontekst / Şartlar

2012 yılında Türkiye’nin ve ABD’nin iç politika ortamında ve 
şartlarında, Türkiye’nin ABD’ye dönük politikasını (ve ABD ile iliş-
kilerini) etkileyecek ciddi bir değişim ya da gelişme olmadı. AK Parti 
hükümeti geçen yıllarda olduğu gibi, hatta daha güçlü bir şekilde ik-
tidarda olmaya devam ederken; Başkan Obama, 6 Kasım 2012 tari-
hinde yapılan seçimlerde ikinci kez başkan seçilerek iktidarını daha 
da güçlendirdi. ABD seçimleri ve Başkan Obama’nın durumu, her 
zaman olduğu gibi Türkiye’de yakından ve ilgiyle izlendi. Hem AK 
Parti hükümeti hem de genel olarak Türkiye toplumu, diğer başkan 
adayı Mitt Romney’nin seçilmesinden endişe duyduklarını açıkça 
ifade ederken, mevcut ilişkilerin istikrarlı bir şekilde devam etme-
si amacıyla Başkan Obama’nın yeniden seçilmesini istemiş ve seçim 
sonucunda memnuniyetlerini açıkça göstermişlerdir.

Bunun nedeni gayet açıktı ve Türkiye’nin ABD politikası açısın-
dan çok önemliydi: Başkan Obama Türkiye’ye çok büyük önem ve-
riyordu ve Model Ortaklık kavramında da belirttiği gibi, Türkiye’nin 
iç ve dış politikasına güven duyuyor ve destekliyordu. Obama döne-
minde Türkiye-ABD ilişkileri tekrar “altın çağa” girmiş ve 2009 yı-
lından itibaren Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlar bölgesinde Model 
Ortaklık çerçevesinde işbirliği yapılmıştı. Obama-Erdoğan diyaloğu 
Arap Baharı gelişmeleri bağlamında da devam etmektedir. Bu diya-
logun önemli bir boyutu, Türkiye’nin Arap Baharı ülkelerine, özellik-
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le Mısır ve Libya tarafından “model ülke” olarak sunulması ve bunun 
hayata geçirilmesi çabalarıdır. Başta Başbakan Erdoğan olmak üzere 
Cumhurbaşkanı Gül, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve tüm hükümet, 
bu rolü oynamak konusuna tereddütsüz olumlu bakmışlardır.

Cumhurbaşkanı Gül, Başkan Obama’nın ikinci kez başkan seçil-
mesini kutlamak amacıyla gönderdiği mektupta, Türkiye ile ABD 
arasındaki ilişkilerin bölgesel ve küresel açıdan ne kadar önemli ol-
duğunun altını çizmiş ve Türkiye-ABD işbirliğinin Balkanlar, Orta 
Asya, Kuzey Afrika, Kafkaslar ve Güney Asya dahil dünyanın birçok 
bölgesinde barış, istikrar ve güvenliğe değerli katkılar yapacağını 
ifade etmiştir.1 Bu mektupta belirtilen bölgeler ve konular, Obama 
yönetiminin de önem verdiği noktalardır. Bu çerçevede Türkiye ve 
ABD 2012 yılı içinde Mısır, Libya ve Tunus’taki yeniden yapılanma 
süreçlerine birlikte katılmışlar, destek vermişler ve yönlendirici bir 
politika izlemişlerdir.

Nasıl ki AK Parti hükümeti ve Türkiye toplumunun çok büyük 
bir bölümü Obama’nın başkanlığına ve ikinci kez seçilmesine olumlu 
bakmış ve destek vermiş ise, aynı şekilde Başkan Obama da Türkiye’ye 
ve özellikle Başbakan Erdoğan’a olumlu ve sıcak bakmaya devam et-
miştir. Başkan Obama, Time dergisinden Ferid Zekeriya’ya verdiği 
mülakatta, dünya liderleri arasında en yakın kişisel ilişkilerinin olduğu 
beş liderden birinin Başbakan Erdoğan olduğunu belirtmiştir.2 Bu bil-
gi Obama’nın Erdoğan’a ve Türkiye’ye verdiği önemi göstermektedir.

Ancak, Obama yönetimi ile AK Parti hükümeti arasındaki iliş-
kilerin ve diyalogun, mükemmel bir şekilde devam ettiğini söyle-
yemeyiz. Zira Obama yönetimi Türkiye’nin beklediği birçok adımı 
atmakta yavaş kaldığı gibi, Türkiye’nin bazı dış politika tercihlerini 
yeterince dikkate almadı. Bu noktada en önemli sorunların başın-
da Suriye konusundaki anlaşmazlık ya da farklı bakışlar olmuştur. 
Belki bir muhalefet retoriği içinde söylenmiş olsa da, ABD Başkan 
adaylarından Mitt Romney’nin de ifade ettiği gibi, Başkan Obama 
özellikle Suriye krizinde liderlik gösterememiş, Suriye konusunda en 
çok risk alan ve ABD müttefiki olan Türkiye’ye Suriye’den yapılan 
saldırıya gerekli tepkiyi verememişti.3 2012 yılında Obama’ya eleşti-
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ri, sadece ABD muhalefetinden değil, Türkiye’den de yükseldi. PEW 
Araştırma Merkezi’nin 2012 yılında yaptığı kamuoyu yoklamala-
rında Türkiye’de Obama’ya destek verenlerin oranı yüzde 25 iken, 
Obama’yı tek taraflı olarak sadece kendi çıkarına göre hareket ettiği 
için güvenilmez olarak düşünenlerin oranı yüzde 75 düzeyindeydi.4 

Önceki yıllarda olduğu gibi, 2012 yılı içinde de üst düzey lider-
ler ve alt düzeyde diplomatlar arasında yoğun bir görüşme ve top-
lantı trafiği yaşandı. Başbakan Erdoğan ve Obama, Mart ayında 
Meksika’da yapılan G-20 zirvesi ve Haziran ayında Seul’de yapılan 
Nükleer Güvenlik Zirvesi gibi uluslararası toplantılarda bir araya 
gelmelerinin yanında pek çok kez telefon görüşmesi yaptı. Cumhur-
başkanı Gül, Obama ile Mayıs ayında NATO Chicago Zirvesi’nde 
görüştü. Dışişleri Bakanı Davutoğlu ise özellikle Clinton ile birçok 
kez yüz yüze ve telefon görüşmeleri yaptı. Bu görüşmelerin tüm ay-
rıntılarını bilmek mümkün olmasa da, basına yansıdığı kadarıyla ve 
bir gözlemci olarak, bu görüşmelerdeki birinci gündem maddesinin 
Suriye krizi olduğuna hiç şüphe yoktur. Ama bunun yanında Türki-
ye ve ABD’yi ilgilendiren ikili, çoklu, bölgesel ve küresel sorunların 
konuşuldu. Bunlar arasında özellikle PKK terörüyle mücadele ve bu 
amaçla ABD’den predatörlerin (insansız hava araçları) satın alınma-
sı, Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi, NATO’nun 
yeni stratejisi ve füze savunma sistemi, NATO kapsamında patriot 
füzesavarlarının Türkiye’ye yerleştirilmesi, Irak, İran, İsrail-Filistin, 
Arap Baharı gelişmeleri ve özellikle Mısır, AB krizi, G-20 ve dünya 
ekonomisi gibi birçok konunun yer aldığını söyleyebiliriz.

İkili İlişkilerde İlk Gündem Güvenlik, Sonra Ekonomi

Her zaman olduğu gibi 2012 yılı içinde de Türkiye-ABD ikili 
ilişkileri kapsamındaki en önemli konu güvenlik olup, daha sonra 
ekonomi, ticaret ve mali konular gelmiştir. Uzun zamandır olduğu 
gibi, Türkiye’nin ABD Politikasının 2012 yılındaki en önemli gün-
dem maddesi, PKK ile mücadele idi. İki ülke 2007’den beri PKK te-
rörüne karşı zaten yakın işbirliği yapıyor, PKK teröristlerinin Kuzey 
Irak’taki faaliyetleriyle ilgili “anlık istihbarat” paylaşımı sağlanıyor-



304

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2012

du. 2012 yılı içinde bu süreç aynı şekilde devam etti. Bu çerçevede, 
CIA Başkanı (ve ABD’nin Irak’taki eski komutanı) Orgeneral David 
Petraeus, 2012 yılında iki kez Türkiye’yi ziyaret etti. 12-13 Mart ve 2 
Eylül 2012 tarihlerinde Ankara’ya gelen Petraeus, Başbakan Erdo-
ğan, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve MİT Başkanı Fidan ile görüştü. 
Görüşmelerde, değişik bölgesel ve ülkesel konular yanında, PKK te-
rörüne karşı işbirliği ve istihbarat paylaşımı konusunda CIA ve MİT 
arasında işbirliğinin konuşulduğu bildirildi.5

Terörle mücadele bağlamında Türkiye-ABD işbirliği, Dışişleri 
Bakanı Clinton, Küresel Terörle Mücadele Konferansı için İstanbul’a 
geldiğinde de teyit edildi. Clinton, katedilen önemli mesafelere kar-
şın terör tehlikesinin güncel ve inkar edilemez bir şekilde devam et-
tiğini belirterek, tehdidin coğrafi olarak farklı bölgelere yayıldığını 
belirtti. Clinton’a göre, “Türkiye’de PKK on binlerce hayat alan terör 
faaliyetini sürdürüyor. ABD teröre karşı mücadelesinde Türkiye’nin 
yanında güçlü bir şekilde yer alıyor”du.6 Bu açıklama ABD’nin, 
Türkiye’nin PKK terörüyle mücadelesine verdiği desteği gösteren bir 
delil olarak alınabilir.

2012 yılı gündeminde bu işbirliğinin önemli konularından biri, 
Türkiye’nin ABD’den satın almak istediği predatörler sorunuydu. 
Türkiye gerek istihbarat işbirliğinin uygulanması sürecindeki sorun-
lar nedeniyle gerekse de PKK ile ilgili istihbaratı kendisi toplamak 
amacıyla ABD’den predatörler satın almak istedi.7 Obama yönetimi 
bu talebe olumlu bakmış, ancak satış işlemi ve kullanımı Kongre’nin 
onayı olmadığı için gerçekleşememişti. Kongre’nin bu satışı 
Türkiye’nin İsrail ile kötüleşen ilişkileri nedeniyle engellediği iddia 
edildi. Obama yönetimi, Kongre’nin engellemesini önlemek ama-
cıyla girişimlerde bulunsa da, hedefine varamadı. Bu arada, Obama, 
muhtemelen bu gecikmeyi telafi etmek amacıyla Türkiye’ye iki adet 
savaş gemisi hibe etme karar aldı.8 Ancak bu kararın da Kongre’nin 
onayından henüz geçmediğini, hatta iptal edildiğiyle ilgili bilgiler ol-
duğunu not edelim.

Predatörlerle ilgili bir sorun; 28 Aralık 2011 tarihinde bir grup va-
tandaşın Irak’tan Türkiye’ye geçerken Türk savaş uçakları tarafından 
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sınırdaki Uludere bölgesinde vurulması ve 34 kişinin ölmesi son-
rasında, istihbaratın kaynağı ile ilgili tartışmalardır. Bu istihbaratın 
kaynağının ne olduğu, Amerikan predatörlerinin Türkiye’ye yanlış/
hatalı bilgi gönderip göndermediği, hatta kasıtlı bir yanlış yönlendir-
me olup olmadığı konusunda tartışmalar yaşandı. Bu olay hakkında 
hükümetin yaptığı araştırmalar henüz tamamlanamadığı için, bu so-
rulardan hangisinin doğru olduğu, predatörlerin bu olayda rolünün 
ne olduğu konusunda kesin bir bilgi veya kanaat oluşmadı.

Türkiye-ABD ikili ilişkilerinde işbirliği, güvenlik konularıyla 
sınırlı değildir. Türkiye ile ABD arasında ekonomik işbirliğini ar-
tırma konusu her zaman bir amaç olmuş, ancak hiçbir zaman en 
azından Türkiye’nin istediği düzeye yükseltilememiştir. Türkiye’nin, 
1980’lerde Özallı yıllardan beri ABD ile ticari ilişkileri geliştirmek 
ve dış yardım boyutunu azaltmak yönünde bir hedefi vardır. Bu çer-
çevede iki ülke arasında gümrüksüz ticaret yapılmasından serbest 
ticaret bölgesi kurulmasına kadar pek çok fikir ve proje ortaya atıl-
mış, ancak bunların hiçbiri gerçekleşmemiş, normal bir ticari ilişki-
nin ötesine geçememiştir.

Tabii ki, bu “normal” ekonomik ilişkileri hafife almamak gere-
kir. 2012 yılı sonu itibarıyla Türkiye-ABD ticaret hacminin 20 mil-
yar dolara yaklaşmış olması ve halen artmaya devam etmesi, önemli 
bir değerdir. Bu ticaretin 12 milyar dolar civarı ABD’den Türkiye’ye, 
5 milyar dolar civarı ise Türkiye’den ABD’ye doğru olmuştur.9 Bu 
rakam, GSMH bakımından dünya birincisi ekonomiye sahip olan 
ABD ile dünyada 16. sırada olan Türkiye gibi iki büyük ekonomik 
aktör için uygun bir düzey değildir. Türkiye ve ABD’nin daha büyük 
ticaret yapma potansiyeli ve imkanları olsa da, gerek coğrafi uzaklık 
gerekse ABD’deki lobilerin etkisi nedeniyle daha yüksek düzeye çı-
kamamaktadır. 2012 yılında tarafların karşılıklı ticareti artırma üze-
rine niyet ve söylemleri olduğu gibi, serbest ticaret anlaşması imza-
lanması yönünde çabalar da gösterildi.10 Ancak bu yılsonu itibariyle 
henüz somut bir adım atılmış değildir.

Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinde mali konular, bilgi teknolo-
jileri ve askeri boyutları da ihmal etmemek gerekir. ABD dolarının 
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global kredibilitesi, uluslararası mali örgütler ve şirketler üzerindeki 
etkisi nedeniyle Türkiye ekonomisi bakımından ABD’nin önemi göz 
ardı edilemez. Ayrıca, ABD’nin öncülüğünde oluşan G-20’ler içinde 
Türkiye’nin yer alması, sadece Türkiye’nin ekonomik gücü ile ilgili 
değildir; bunu aynı zamanda ABD’nin Türkiye’ye verdiği desteğin 
somut bir göstergesi olarak da görmek gerekir. 

ABD açısından bakıldığında ise, 2012 yılında Türkiye’nin ekono-
mik istikrarının devam etmesi ve dünyadaki ekonomik krize rağmen 
Türkiye ekonomisinin bir kriz içinde olmaması, ABD için çok büyük 
bir cazibe kaynağıdır. Türkiye’nin ekonomik istikrarı ABD’nin Arap 
Baharı ülkelerine dönük politikası bakımından da önemlidir. Diğer 
bir ifadeyle ABD, Türkiye’nin ekonomi performansının bölgedeki 
Arap ve İslam ülkeleri için de bir model veya örnek olmasını tercih 
etmektedir ki, Türkiye de aslında bundan farklı düşünmemektedir. 
Bu konsensüs, 2012 yılında Türkiye-ABD ilişkilerindeki süreklilik 
unsurlarından belki de en önemlisidir.

NATO İttifakı ve Türkiye’nin Üyeliğinin 60.Yılı

Soğuk Savaş’ın başından beri olduğu gibi, 2012 yılında da 
Türkiye’nin ABD politikasının ve Türkiye-ABD ilişkilerinin omur-
gasını, NATO ittifakı olmuştur. Türkiye’nin NATO’ya üyeliğinin 60. 
yılının kutlandığı 2012 yılı içinde özellikle NATO ve Türk Dışişleri 
Bakanlığı kanalıyla programlar yapıldı. Başbakan Erdoğan, 60. yıl-
dönümü vesilesiyle yayımladığı açıklamada Türkiye-NATO ilişkisi 
ile ilgili olarak şu tespiti yapmıştır:

“...Uluslararası finans krizinden Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da ya-
şanan dönüşüme dek uzanan farklı gelişmeler doğrultusunda yeni-
den şekillenmekte olan dünya düzeninde, NATO’nun Türkiye için, 
Türkiye’nin de NATO için önemi günbegün daha da artmaktadır. 
Türkiye, özgür dünyanın savunmasında oynadığı önemli rol saye-
sinde NATO bünyesinde her zaman sağlam ve güvenilir bir müttefik 
olmuştur; aynı şekilde, gelecekte de sağlam ve güvenilir bir müttefik 
olmaya devam edecektir.”11

Bu algılama aynı zamanda Türkiye-ABD ilişkilerinin zemini-
ni ortaya koymaktadır. Zira gerek Türkiye’nin NATO’ya üyeliğinin 
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gerçekleşmesinde gerekse üyelik süresi boyunca ABD’nin katkısı çok 
önemli olmuştur. Türkiye’nin ABD politikası ile NATO politikası 
birbirinden ayrılamaz parçalardır. Türkiye’nin jeopolitik konumu, 
savunma sistemi ve güvenlik politikaları, NATO çerçevesinde ve 
ABD ile yapılan anlaşmalar ve düzenlemelerle şekillenmiştir.12 

2012 yılında Türkiye-ABD ilişkilerinin gündemindeki temel ko-
nulardan biri, NATO bağlamındaki gelişmelerdi. NATO ittifakı, 20 
Kasım 2010 tarihli Lizbon Zirvesi’nde kritik kararlar almış ve bir 
anlamda NATO’nun 21. yüzyıl stratejisini belirlemişti. Bu bağlam-
da en önemli adım, ABD yapımı Füze Savunma Sistemi’nin kabulü 
ve NATO ülkelerine yerleştirilmesi kararı idi. Bu karar bağlamında, 
erken uyarı radar istasyonunun Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu 
bölgesindeki Malatya Kürecik’e yerleştirilmesine de karar verilmişti.

2012 yılı bu kararın hayata geçirildiği yıl oldu. Bu süreçte rol oy-
nayan aktörler sadece kararı veren siyasetçiler değil, aynı zamanda 
bu işlemlerin teknik yönüyle ilgilenen askerlerdi. 7-11 Mayıs 2012 
tarihlerinde ABD’yi ziyaret eden Türk Genel Kurmay Başkanı Nec-
det Özel, ABD Genel Kurmay Başkanı Martin Dampsey ve Savun-
ma Bakanı Panetta ile görüştü. Bu ziyarete karşılık olarak 17 Eylül 
tarihinde Dampsey Ankara’yı ziyaret ederek yetkililerle görüştü. Bu 
görüşmelerin başlıca gündem maddesi, füze sisteminin hayata geçi-
rilmesi idi. Genelkurmay başkanları arasındaki görüşmelerde diğer 
askeri konular, yani bölgesel güvenlik sorunları, Afganistan’da ISAF 
faaliyetleri, terörle mücadelede işbirliği ve istihbarat paylaşımı gibi 
konular da vardı.13

Kürecik’teki erken uyarı radar istasyonu, 20-21 Mayıs 2012 tari-
hinde Chicago’da yapılan 28. NATO Zirvesi’nde NATO envanteri-
ne tescil edildi. NATO’nun en yoğun katılımlı Chicago Zirvesi’nde 
Türkiye’yi temsil eden Cumhurbaşkanı Gül, Obama ile yaptığı gö-
rüşme sonrasında yaptığı basın toplantısında, Türkiye-ABD ilişkile-
rini ilgilendiren başlıca konuların, Amerikan predatörlerinin satışı-
nın Kongre tarafından engellenmesi ve Arap Baharı gelişmeleri ol-
duğunu ifade ediyordu. Gül, Obama’dan Suriye konusunda ABD’nin 
öne çıkması gerektiğini isterken, Obama’nın da kendilerinin geride 
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olmadığını söylemesi, Türkiye ile ABD arasındaki “taktiksel farkı” 
gösteren bir açıklamaydı.14

NATO Füze Kalkanı ile ilgili önemli bir nokta; füze sisteminin 
bir bölümünün Türkiye’ye yerleştirilmesinin asıl amacının, bu fü-
zelerin İsrail’i bir İran saldırısından korumak olduğu tartışmasıydı. 
Ancak gerek AK Parti hükümeti ve yetkililerinin gerekse NATO Ge-
nel Sekreterinin yaptığı açıklamalar, Füze Kalkanı’nın herhangi bir 
kaynaktan Türkiye’ye ve diğer üye ülkelere yapılacak bir füze saldı-
rısını önlemek amaçlı olduğu şeklindeydi.15 Ancak bu açıklamalar 
özellikle İran’ı tatmin etmemiş, bu nedenle de 2012 yılında İran’dan 
Türkiye’ye ciddi eleştiriler gelmiştir.16 2012 yılındaki bu gelişme, Tür-
kiye-İran ilişkilerini gerginleştiren unsurlardan biri olmuştur.

NATO bağlamında diğer önemli durum, Suriye konusundaki “gü-
venlik ve savunma” adımlarıydı. Bu konuda iki önemli gelişme öne 
çıktı. Birincisi, Suriye’nin bir Türk savaş uçağını açık deniz üzerinde 
düşürmesi sonrasında Türkiye’nin acil toplantı çağrısı üzerine NATO 
Konseyi’nin 25 Haziran’da yaptığı toplantıda, NATO Antlaşması’nın 
4. Maddesi çerçevesinde Türkiye’nin güvenliğini koruma konusun-
daki açıklamadır.17 Ancak bu açıklama, Türkiye’nin daha ileri düzey-
deki talebini karşılamaya yeterli değildi. Başta ABD olmak üzere tüm 
NATO ülkeleri, Antlaşmanın 5. maddesini uygulama konusunda 
kararsız ya da isteksizdi. Bu durum, özellikle Türkiye kamuoyunda 
ciddi eleştiriye uğramış, Türkiye’nin güvenliğini korumak konusun-
da NATO’nun isteksiz olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Bu yorumu, 
bir NATO karşıtlığından çok, ABD’nin Suriye konusunda askeri bir 
operasyona “isteksizliğine” yapılan eleştiri olarak anlamak gerekir. 
Ya da ABD’nin Suriye’ye askeri bir operasyon yapmak istememesi, 
NATO’nun kararına yansımıştır da denilebilir.

Bu bağlamda ciddi bir gelişme daha olmuştur. Suriye toprakla-
rından Akçakale ilçesine atılan top mermileri sonrasında 5 sivil Türk 
vatandaşının ölmesi ve sınırda çatışmaların artması sonrasında, 
Türkiye 7 Kasım’da NATO’dan patriot füzeleri talep etti.18 Bu talep, 
NATO üyelerinin oybirliğiyle kabul edilmiş ve üç NATO üyesinden 
(ABD, Almanya ve Hollanda) patriot savunma füzelerinin Suriye sı-
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nırına yerleştirilmesine karar verilmiştir. Böylece ABD, Türkiye’nin 
olası bir saldırıya uğraması durumunda NATO tarafından savunul-
masına destek vermiş oluyordu. NATO Genel Sekreteri Rasmussen, 
NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında açıkladığı 2012 
faaliyet raporunda şunu belirtiyordu: “Bu yıla Türkiye ile güçlü daya-
nışma sinyaliyle başladık. Aralık ayında NATO Türkiye’nin talebine 
cevap verdi ve 3,5 milyondan fazla insanın korunması ve savunul-
ması için son birkaç haftadır patriot bataryaları İttifak’ın güneydoğu 
sınırına yerleştiriliyor. Bu, NATO’nun İttifak’ın güvenliğine sarsıl-
maz bağlılığını gösteriyor.”19

NATO’nun 2012 yılında yükselen etkinliği ve dayanışması tesadüf 
değil, özellikle Arap Baharı gibi gelişmelerin yaşandığı Ortadoğu, 
Kafkaslar, Akdeniz ve Kuzey Afrika bölgeleriyle doğrudan ilgiliydi. 
Bu durum, doğal olarak Türkiye’nin genel dış politikası ve ABD po-
litikasına da yansımıştır. İzleyen bölümde bu çerçevedeki gelişmeleri 
inceleyeceğiz. Bu süreçte, Türkiye ve ABD’nin, NATO çerçevesinde 
bölgeye dönük yeni bir işbirliği içine girdiğini söyleyebiliriz.

Bölgesel Sorunlarda Türkiye-ABD İlişkileri

Türkiye’nin ABD Politikasının büyük oranda üçüncü ülkeler ve 
bölgelerin etkisi altında da şekillendiğini belirtmiştik. 2012 yılı içinde, 
2009 ve 2010’daki Model Ortaklık girişiminin ruhuna aykırı bir trend 
gelişmiştir. Model Ortaklık, iki ülkenin bölgesel ve ülkesel düzenler 
kurulmasında işbirliği içinde hareket etmelerini hedeflemişken, 2012 
yılında bu yönde bir gelişme görülmediği gibi, en azından uygulamalar 
bakımından ciddi farklılıklar doğmuştur. Ancak bu farklılıkları “kriz”, 
“çatışma” veya “kopma” gibi değil, taktiksel anlaşmazlık olarak gör-
mek gerekir. Bununla söylemek istediğimi tekrar edeyim: 2012 yılında 
Türkiye ile ABD, ikili ve bölgesel gelişmelere dönük “ortak stratejik 
hedeflere” sahip olsalar da, bu stratejinin hayata geçirilmesi konusun-
da taktiksel anlaşmazlıklar sergilemişlerdir. Stratejik düzeyde baktığı-
mızda, Türkiye ve ABD, Arap Baharı gelişmelerine olumlu bakmış-
lar, ilgili ülkelerdeki demokratik rejim değişikliklerini desteklemişler, 
ayaklanmalara karşı devlet şiddetinin uygulanmasına karşı çıkmışlar; 
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genel olarak tüm bölgede istikrar içinde değişime destek vermişlerdir. 
Aynen Mısır ve Tunus’ta, ama kısmen de Libya konusunda her iki ta-
rafın işbirliği gibi. Ancak bu değişimin nasıl olması gerektiğiyle ilgili 
ciddi farklıklar yaşanmıştır. Bunlardan başlıcaları, Suriye, Irak, İsrail-
Filistin ve İran konularındaki ayrılıklardır.

Irak ve Kürdistan Bölgesi ile İlişkiler

2012 yılı Türkiye-ABD ilişkilerinde ilginç bir konu Irak bağlamın-
daki gelişmelerdi. 2012 yılına kadar ABD, Türkiye’den Irak ve Kürdis-
tan Bölgesi ile ilişkisini güçlendirmesini talep ederken, Türkiye (AK 
Parti hükümeti) ülkedeki iç faktörler nedeniyle bu konuda endişe edi-
yor veya tereddüt gösteriyordu. Bu nedenle, Türkiye-Barzani (Erbil) 
ve Türkiye-Talabani (Bağdat) ilişkileri uzun süre kopuk veya sorunlu 
devam etmiş; ABD de bundan rahatsızlık duymuştu. 2010’dan itibaren 
bu durumda yavaş yavaş değişiklik olmuş, Türkiye’nin Bağdat ve Erbil 
ile ilişkileri hızla gelişmiştir. Özellikle güvenlik ve ekonomik ilişkilerde 
iki taraf arasında ciddi bir yakınlaşma olmuş, Türkiye’nin en büyük 
ihracat pazarı arasına Irak (Kürdistan Bölgesi) girmiştir.

2011’den 2012’ye devam eden bu süreçte çok ilginç bir gelişme 
oldu. Türkiye-Barzani ilişkileri 2012 yılında hızla yükselirken, Tür-
kiye-Maliki (Bağdat) ilişkileri çok derin bir krize girdi. Bu gelişmele-
rin ilk ayağında, Türkiye ve Barzani’nin PKK’ya karşı işbirliği, Kuzey 
Irak bölgesinde artan ekonomik işbirliği, petrol ve gaz konusundaki 
anlaşmalar ve Suriye’deki iç çatışmalarda ortaya çıkan PYD ile ilgili 
durum rol oynadı. Türkiye-Barzani ilişkileri o kadar iyi ve ileri gitti 
ki, önceki yıllarda Türkiye’ye bile gelmeyen Kürdistan Bölgesi lideri 
Mesut Barzani, AK Parti’nin 30 Eylül 2012 tarihinde Ankara’da yapı-
lan parti kongresine konuk olarak katıldı.

Türkiye’nin 2012 yılında Irak Kürdistanı ile ilişkileri derinleşirken, 
Maliki hükümeti ile ilişkileri kopma noktasına geldi. Ankara-Bağdat 
ilişkileri o kadar kötüleşti ki, taraflar birbirini “tehdit” eder nitelikte 
suçladılar. Maliki, Türkiye’nin Irak’ın içişlerine karıştığı ve güvenliğini 
tehdit ettiğini iddia ederken, Başbakan Erdoğan, Maliki’nin Irak’ta ayı-
rımcılık yaptığını ve mezhepçilik yürüttüğünü ileri sürdü.20
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Bu gelişmeler, ABD’yi çok yakından ilgilendirmiş; Obama yöne-
timi Türkiye’nin Maliki ile ilişkilerinin gerilmesine ve Barzani ile bu 
kadar yakın olunmasına olumlu bakmamıştır. ABD, bu gerginliğin 
Maliki’yi İran’a yaklaştırarak İran’ın etkinliğini artıracağı ve Irak’ı 
daha da istikrarsızlaştıracağından, Barzani bakımından ise Barza-
ni/Kürt-Maliki/Şii çatışmasını kışkırtmasından ve iç çatışmaya yol 
açmasından endişe ediyordu. Bu endişe nedeniyle ABD, Barzani ve 
Türkiye’den dengeli ve yapıcı bir politika izlemesi yönünde talepte bu-
lunmuştur.21 Türkiye’nin bu talebe olumlu bir karşılık verdiğini söy-
leyemeyiz. Bacık’ın belirttiği gibi, Türkiye de Obama’dan, Maliki’nin 
görevden uzaklaşması veya ona karşı tedbirler alınması için talepte 
bulundu. Ancak Obama yönetimi, aynen Suriye konusunda olduğu 
gibi Türkiye’nin beklentisine uygun bir tavır göstermedi. Bu durum 
Türkiye’nin ABD’ye dönük eleştirilerine yol açtı.22

Burada ilginç olan nokta şudur: 2012 yılına kadar Türkiye’nin 
ABD’den beklentisi Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması, güvenli-
ğin sağlanması, teröre karşı işbirliği yapılması iken, 2012 yılında ben-
zer şeyleri ABD Türkiye’den beklemiştir. Ama bu durumun “taktiksel 
bir ayrışma” olduğunu, ancak “temel stratejik konsensüste” bir çatışma 
olmadığını söyleyebiliriz. Bunun nedenleri şunlardı: ABD, Maliki’nin 
İran ve Rusya eksenine daha da yakınlaşmasını önlemeye,23 Maliki/Şii-
Barzani/Kürt çatışmasının çıkmasını engellemeye ve böylece Irak’ta 
statükoyu ve istikrarı korumaya odaklanmışken; Türkiye, Barzani ile 
güvenlik konularında (PKK terörüne karşı mücadele) ve ekonomik 
işbirliği yapmaya ve ülkedeki Sünnilerle diyalogu devam ettirmeye 
odaklanmıştır. Bu farklılık, Türkiye ve ABD’nin, Irak’ın toprak bütün-
lüğü ve istikrarı, terörle mücadele ve bölgesel dengeler bağlamındaki 
stratejik işbirliğini engelleyecek kadar güçlü bir sorun değildi.

Filistin-İsrail Sorunu

İki ülkenin Filistin-İsrail çatışmasıyla ilgili olarak stratejik kon-
sensüsü, iki devletli çözümdür; yani İsrail devleti ile Filistin devle-
tinin yan yana yaşayabileceği bir çözümün bulunmasıdır. Ancak iki 
ülkenin bu stratejinin nasıl hayata geçirileceği konusunda ciddi gö-
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rüş ve politika farklıkları vardır. Bu konuda en önemli sorun Gazze 
meselesindeki anlaşmazlıklarıdır. Türkiye, İsrail’in Gazze’yi 1967’den 
beri işgalinin ve buraya yönelik ambargosunun BM ilkeleri ve ulusla-
rarası hukuka aykırı olduğunu, bu durumun sona erdirilmesi gerek-
tiğini savunurken ve İsrail’i eleştirirken; ABD bu konularda sessiz, 
duyarsız ve etkisiz kalmıştır. Bu konuda en ciddi ayrışma, 2009’da 
İsrail’in Gazze’ye saldırısı sonrasında ve 2010’da Mavi Marmara kri-
zinde görülmüştür. Bu olaylar, Türkiye’yi İsrail hükümeti ile karşı 
karşıya getirirken, Ankara aynı zamanda Obama yönetiminin eleşti-
risine maruz kalmıştır. Mavi Marmara olayı Türkiye-İsrail ilişkilerini 
diplomatik, siyasi ve askeri olarak krize sokmuş; Türkiye, İsrail’den 
“özür, tazminat ve Gazze ablukası” konularında bir adım gelmedik-
çe ilişkilerin tekrar gelişmeyeceğini vurgulamıştır. Bu durum, ABD 
yönetimince uygun bulunmadığı gibi, Türkiye’ye İsrail ile ilişkilerini 
düzeltmesi yönünde baskılar getirmiştir.

Benzeri bir durum 2012 yılında tekrar etti. 14 Kasım’da İsrail’in 
Gazze’ye tekrar saldırısı üzerine, iki ülkenin soruna yaklaşım farkı 
liderlerin açıklamalarına yansıdı: Başkan Obama, İsrail’in Gazze’yi 
saldırısını “İsrail kendini savunma hakkını kullanıyor” şeklinde ta-
nımlarken; Başbakan Erdoğan, “Kimse, İsrail kendini savunma hak-
kı vardır diyemez. İsrail bölgede terör estiriyor. İsrail BM kararlarını 
dinlemiyor. Bundan dolayı BM adaletine inanmıyorum…”24 diyerek 
Obama’yı isim vermeden eleştirdi.

Türkiye, İsrail’in Gazze saldırısını durdurmak amacıyla arabu-
luculuk yapmış, Hamas örgütüyle temasa geçerek ateşkesin sağlan-
masında başrol oynamış; ABD de İsrail üzerinde etkisini kullanarak 
İsrail’i ateşkese ikna etmiştir. Bu süreçte Mısır’ın da aktif rol oyna-
ması ve ateşkesin sağlanmasında etkin olması, Türkiye’nin Mısır’ın 
gerisinde kaldığı şeklinde yorumlara yol açmıştı.25 Hâlbuki Türkiye 
ve Mısır, rakip değil, ilk kez Gazze konusunda işbirliği yapıyordu ve 
bu oluşuma Obama da katkı yapmıştı.26

Filistin-İsrail sorununda Türkiye-ABD anlaşmazlığının bir başka 
örneği, Filistin Devleti’nin BM Genel Kurulu’nda BM’ye üyeliği için 
yapılan oylama sürecidir. 29 Kasım 2012 tarihinde BM Genel Kuru-
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lu’ndaki oylamada, Türkiye diğer 138 ülke ile birlikte Filistin’in “üye 
olmayan gözlemci devlet” olmasına destek verirken; ABD, İsrail da-
hil 9 ülke ile beraber karşı oy kullanmıştır. Böylece Filistin’in devlet 
olması konusunda ABD ve Türkiye farklı hareket etmişlerdir.27

Bu farklılığa rağmen, Obama yönetimi Türkiye’yi, İsrail ile iliş-
kilerindeki sorunlar nedeniyle hiçbir zaman tehdit etmeye veya ce-
zalandırmaya çalışmamıştır. Obama yönetiminden Türkiye’ye ya-
pılan ”sözlü uyarılar” hiçbir zaman “fiili ve can yakıcı bir eyleme” 
dönüşmemiştir. 

İran’ın Nükleer Program Sorunu

5+1 ülkeleri ile İran arasında uzun yıllardır devam eden mü-
zakere ve mücadele süreci, 2012 yılında nispeten daha sakin geçti. 
Bu yıl içinde öne çıkan ciddi bir toplantı, ilerleme veya gerileme 
olmadı. Ancak ABD ile İran arasındaki sözlü düello devam ettik-
çe, Türkiye daha önceki yıllarda olduğu gibi soruna çözüm bulmak 
için rol oynamaya en azından prensip olarak devam etti. İran Parla-
mentosu Başkanı Ali Larijani, 12 Ocak’ta Ankara’ya yaptığı gezide, 
İran sorununun çözümü için görüşmelere hazır olduğunu ve bunun 
Türkiye’de yapılmasından yana olduklarını açıkladı.28 Bu geziden 
birkaç gün önce (9 Ocak’ta) Ankara’ya gelen ABD Dışişleri Bakanı 
Yardımcısı William Burns’ün ziyaretinin gündem maddelerinden 
biri, İran nükleer programı iken, diğeri de Hürmüz Boğazında ya-
şanan ABD-İran gerginliğinin sona ermesi çabalarıydı.29 Burns’ün 
Ankara’da konuştuğu konulardan biri, İran’a karşı ambargo uygu-
lanması isteğiydi. Zira Türkiye, İran’dan yüksek miktarda petrol alan 
ülkelerden biri olup, İran’a karşı bir ambargoya katılmak istememek-
tedir. Türkiye’nin 2010 yılında BM Güvenlik Konseyi’nde İran’a am-
bargo kararına ABD’ye rağmen karşı oy kullanmış olması da kısmen 
bu nedenle idi. Bu oylama ABD ile ilişkilere olumsuz şekilde yan-
sımış olmasına rağmen, Türkiye İran’dan petrol almaya devam etti.

ABD’nin İran’a ambargo yoluyla baskısı 2012 içinde bitmiş değil-
dir. ABD, İran’a petrol ve gaz ambargosu için sadece BM kararıyla 
yetinmemiş, aynı zamanda kendi başına ambargo uygularken diğer 
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ülkelerden de destek istemiştir. Türkiye bu kategorideki aktörlerden 
biri ve belki de birincisidir. Ancak Türkiye’nin bu konudaki tutu-
mu tam da ABD’nin istediği gibi değildir. Türkiye, BM kararlarına 
uyduğunu/uyacağını, ama ABD’nin tek yanlı ambargo kararlarına 
Türkiye’nin uymasının gerekmediğini belirtmiştir. Bu nedenle Tür-
kiye, 2012 yılında da BM kararlarına uygun şekilde İran’dan petrol ve 
gaz ithal etmeye devam etti. Bu durum ABD yönetimini rahatsız etse 
de, Türkiye’ye karşı doğrudan bir baskı uygulanmamıştır.

Bu bağlamda bir başka anlaşmazlık konusu, İran’dan ithal edilen 
doğal gazın altın ile ödenmesi yöntemi idi. İran, ABD ambargosunu 
delebilmek ve bankalar aracılığıyla ödeme engelini aşabilmek için 
doğalgaz ve petrolünü altın karşılığında ihraç ediyor. Türkiye diğer 
birçok ülke gibi, İran’dan aldığı doğalgazı altın ile ödüyor. Türkiye 
2012 yılı içinde 6 ayda 8 milyar dolar değerinde altın karşılığı do-
ğalgaz aldı. Bunun sonucunda Türkiye’den İran’a altın ihracatı 10 kat 
artışla 12 milyar dolar değerine yükseldi.30

ABD Senatosu, Aralık 2012’de kabul ettiği bir yaptırım paketinde, 
tüm ülkelerden İran’la bu ticareti durdurmasını talep eden bir karar 
aldı. Türkiye, tek taraflı ABD ambargosuna karşı çıktığı gibi, altın kar-
şılığında doğal gaz alınmasını yasaklayan karara da karşı çıktı. Başba-
kan Erdoğan bunu açık bir şekilde şöyle reddetti: “Bu (İran doğalgazı) 
bizim için stratejik bir ürün olması hasebiyle biz bunu alırız ve takas 
noktasında da yapmamız gereken takas neyse bu takası da yapacağı-
mızı yine kendilerine söyledik. Her ülke kendi çıkarlarını çok rahat 
düşünüyor. Türkiye de kendi çıkarlarını tabii ki düşünecektir.”31

Türkiye-ABD ilişkilerinde İran bağlamında diğer bir konu, 
Türkiye’ye yerleştirilen NATO Füze Kalkanı erken uyarı radarı idi. 
İran, füze kalkanının asıl amacının İsrail’i İran’ın balistik füze sal-
dırılarından korumak olduğu gerekçesiyle radara itiraz etmiştir. Bu 
nedenle, İranlı bazı ikinci veya üçüncü düzeyde bürokrat ve siyaset-
çilerden Türkiye’yi eleştiren açıklamalar gelmiştir. Türkiye, bu açık-
lamalara karşı argüman olarak, bir yandan füzelerin NATO üyesi 
Türkiye’yi korumayı amaçladığını, diğer yandan da İran’dan gelen 
eleştirilerin gerçek dışı olduğunu iddia etmiştir.
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Suriye İç Savaşı/Krizi
2011’de başlayan Suriye iç savaşı, 2012 yılında sadece bu ülkeyi de-

ğil, doğal olarak öncelikle komşu ülkeleri, aynı zamanda tüm bölgeyi 
ve dünyayı yakından ilgilendiren bir krize dönüştü. Ama yıl boyunca 
bu krizin nasıl çözüleceği ile ilgili bir çözüm bulunamadı. Bu soruya 
ne uluslararası camiadan ne de Türkiye ve ABD tarafından güçlü ve 
gerçekçi bir cevap verilebildi. Bu nedenle, doğal olarak, 2012 yılında 
Türkiye’nin genel dış politikası ve Türkiye-ABD ilişkileri gündeminin 
ilk sırasında, Suriye krizi ve ilgili gelişmeler yer aldı. Türkiye-ABD 
ilişkileri açısından baktığımızda, bu sorunun Model Ortaklık anlayı-
şını sarsan bir durum haline geldiğini söyleyebiliriz. Zira bu anlayış 
açısından olması gereken ya da beklenen, Türkiye ve ABD’nin aynen 
daha önceki yıllarda Irak, İran ve diğer bölgesel sorunlarda olduğu 
gibi, Suriye’de iç savaşın durması ve istikrarın sağlanması için işbirliği 
yapması idi. Ancak tam da böyle olmamıştır. Türkiye ve ABD, Suriye 
krizinin çözümü konusunda “ilkesel olarak benzer düşünmüşler”, an-
cak “ilkenin uygulanması bakımından ayrı düşmüşlerdir”. 

Somut olarak belirtmek gerekirse: Türkiye ve ABD, Suriye’de iç 
savaşın durması için Beşar Esad’ın ayrılması ve muhalefetin kazan-
ması gerektiğine; demokrasi, istikrar ve düzenin hâkim olduğu yeni 
bir Suriye’nin kurulmasına inanıyorlardı.32 Bu konsensüsü stratejik 
yapan şey; sadece iç savaşın bitmesi arzusu değil, daha önemlisi bu 
sorunun aslında İran, Rusya ve Çin’in etki alanı mücadelesi ile ilgili 
olması ve Esad’ın gitmesi sonrasında bu ülkelerin Suriye’deki etkisi-
nin azalacağı beklentisidir. Ancak bu sonuçların nasıl elde edileceği 
konusunda ciddi bir ayrışma vardı.

Türkiye, Esad’ın gitmesi ve yerine yeni bir iktidarın oluşması için 
Suriye Ulusal Konseyi’nin desteklenmesi, muhalefete gereken her 
türlü yardımın verilmesi ve Batılı ülkelerin mümkünse askeri müda-
hale yapmaları gerektiğini savunurken, Obama yönetimi tüm bu ta-
leplere çekinceli yaklaşmıştır. Obama, sorunun BM Güvenlik Konse-
yi kararı ile (multilateral/çok taraflı yöntemle) çözülmesi gerektiğini 
savunmuş, ancak Rusya ve Çin’den BM Güvenlik Konseyi’nde destek 
alamayınca tek başına (uniletaral/tek taraflı yöntemle) bir çözüm 
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arayışına gitmemiştir. Obama’nın askeri bir müdahaleye karşı olma-
sının temel nedeni, Esad rejiminin askeri bir müdahale ile düşürül-
mesi çabasının Suriye krizini daha da derinleştireceği endişesidir.

Türkiye ile ABD’nin Suriye konusundaki uzlaşmazlık noktaların-
dan birincisi, Suriye muhalefetinin yapısı ile ilgilidir. Türkiye, Suriye 
muhalefetinin temsilcisi olarak Suriye Ulusal Konseyi’ni ve Özgür 
Suriye Ordusu’nu desteklerken, aynı desteği ABD ve diğer ülkeler-
den alamamıştır. Bunun nedeni de, ABD ve Batılı ülkelerin muha-
lifler içinde Suriye Ulusal Konseyi yanında, aslında Türkiye’nin de 
kabul etmediği radikal grupların, el-Nusra ve el-Kaide örgütlerinin 
de yer aldığı iddiasıdır. Bu iddia nedeniyle ABD, Suriye muhalefeti 
hakkında şüphe duymuştur.

Türkiye, 2012 yılı boyunca bu şüpheleri yok etme ve Suriye Ulu-
sal Konseyi’nin Suriye muhalefetinin temsilcisi olarak kabul edil-
mesi yönünde çaba sarf etmiştir. Örneğin, Türkiye’nin Suriye Dost-
ları Grubu toplantılarındaki temel hedefi, toplantıya katılan ABD 
Dışişleri Bakanı Clinton dahil tüm liderlere bu yönde bir kararı 
aldırmaktı. Toplantılarda katılımcılar Suriye muhalefetine destek 
verdiklerini ve Esad’ın gitmesi gerektiğini kabul etmişler, ancak 
Türkiye’nin beklediği düzeyde net bir karar almamışlar, Konseyin 
temsilciliğini teyit etmemişlerdir. 

Bu süreçte önemli bir toplantı da 30 Haziran 2012 tarihinde Ce-
nevre’deki geniş katılımlı Suriye sorununa çözüm konferansıydı. BM 
Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin ve Türkiye’nin de katıldığı 
toplantı sonucunda “Cenevre Anlaşması” kabul edildi.33 Anlaşmaya 
göre, Suriye’de savaşan taraflar silahları susturacak, arkasından yeni 
bir hükümet kurulacak, yeni bir anayasa yazılacak ve böylece yeni 
bir Suriye oluşturulacaktı. Bu planı uygulamak üzere Kofi Annan yo-
ğun bir çaba göstermiş, ancak Esad’ın konumuyla ilgili anlaşmazlık 
nedeniyle anlaşma hayata geçirilememiştir. Türkiye’nin desteklediği 
Suriye muhaliflerinin Esad’la hiçbir şekilde aynı masaya oturmak is-
tememeleri, diğer yandan Esad’ın iktidarı terk etmemekte direnmesi, 
Annan’ın çabalarını sonuçsuz hale getirmiştir. Tabii ki, ne muhalifler 
(örneğin Türkiye tarafından) ne de Esad (örneğin İran ve Rusya tara-
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fından) ikna edilememiştir. Cenevre Anlaşması’nın uygulanmama-
sı, ABD’yi bir yandan hayal kırıklığına uğratırken, diğer yandan da 
Rusya’ya ve muhaliflere (dolayısıyla Türkiye’ye) tepkisini artırmıştır. 
Annan başarısızlıkla sonuçlanan misyonu sonucunda görevinden is-
tifa etmiş, yerine Lakhdar Brahimi gelmiştir. Ancak Brahimi de 2012 
yılı içinde bir sonuç alamamıştır.

Bu başarısızlık karşısında, Obama yönetimi daha geniş bir Suri-
ye muhalefetinin oluşması için yeni bir süreç başlatmıştır. ABD’nin 
dışarıdan desteklediği Suriye Ulusal Koalisyonu adında yeni yapıla-
nan muhalefet, 11 Kasım’da Doha’da (Katar) yapılan toplantıda kurul-
du.34 Bu muhalefet, Türkiye’nin desteklediği muhalefet grubunu da 
içermekle birlikte, daha geniş tabanlı ve farklı kesimlerden oluşuyor. 
Türkiye, özellikle Dışişleri Bakanı Davutoğlu, başlangıçta bu oluşuma 
“soğuk” bakmış olmakla birlikte, daha sonra net bir destek vermiştir. 
Yeni muhalefetin başkanı Muaz el-Hatip bizzat Türkiye’ye gelerek, 
Başbakan Erdoğan ile birlikte Suriyeli mültecilerin kampını ziyaret 
ederek Türkiye ile birlikte olduğunu göstermiştir. Bu durum, ABD’nin 
tanıdığı/kabul ettiği yeni muhalefetin Türkiye’nin de desteğini aldığı-
nı gösteriyor. Ancak yeni muhalefet grubunun desteklenme yöntemi, 
özellikle silah ve askeri yardım yapılması konusu 2012 yılı içinde hala 
tartışmalı idi. Bu konuda 2013 yılında da somut gelişme olmamıştır.

Suriye kriziyle ilgili bir başka konu, iç savaştan kaçan mülteciler 
sorunuydu. Türkiye’ye 2012 yılı itibarıyla 100 binin üzerinde mül-
tecinin gelmesi, Türkiye’ye ekonomik ve insani yükler yanında gü-
venlik riskleri de oluşturmaya başladı. Bunun üzerine AK Parti hü-
kümeti uluslararası topluma çağrı yaparak hem mülteci sorununun 
çözülmesini hem de Türkiye’nin ekonomik yükünün paylaşılmasını 
istedi. Bu çağrı ve taleplerin muhataplarının başında ABD yönetimi 
vardı. Ancak Türkiye, ne ABD’den ne de uluslararası toplumun diğer 
üyelerinden burada da beklediği karşılığı bulamadı.

Türkiye ve ABD’nin Suriye krizi bağlamındaki bu tutumları, 2012 
yılı içinde yapılan toplantılara yansıdı.35 4-14 Şubat 2012 tarihlerinde 
Dışişleri Bakanları Davutoğlu ve Clinton’un Washington’da yaptıkla-
rı görüşmeleri Davutoğlu şöyle özetledi:
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“Esad rejimi ülke genelinde şiddet olaylarını tırmandırdı. Esad re-
jiminin sivil halka karşı şiddet uyguladığını biliyoruz. Suriye hal-
kının yanındayız. Arap Birliği’nin, Suriye çabalarını destekliyoruz. 
Suriye’de çözüme kavuşmak için rol üstlenmeye hazırız. Ülkeye acil 
tıbbi yardımın götürülmesi için girişimlerde bulunacağız. Suriye 
halkı demokratik bir geleceği hak ediyor. Kimse Suriye’de iç savaş 
görmek istemiyor.”36

Bu açıklamadan anlaşılan, Türkiye ve ABD, Suriye sorununun 
çözümü için başta Arap Birliği ülkeleri olmak üzere uluslararası 
destek operasyonu yapılmasına karar vermişlerdir. Bu çerçevede ilk 
adım, İstanbul’da yapılan Suriye’nin Dostları Toplantısıdır. 31 Mart-1 
Nisan tarihlerinde yapılan ve Clinton’un da katıldığı toplantıda, Esad 
üzerinde baskı oluşturulması için Birleşmiş Milletler kararına duyu-
lan ihtiyaç vurgulandı. Clinton, Suriye’deki şiddetin bir an önce dur-
masını talep ettiklerini, aksi halde bu durumun ciddi sonuçlarının 
olacağını öne sürdü. Esad’ın Annan Planı’na sadık kalmayabileceğini 
öngören Clinton, şiddet durana kadar bütün olasılıkları değerlendi-
receklerini kaydetti. Bu toplantıda konuşan Başbakan Erdoğan da, 
Şam işbirliğine gitmezse Birleşmiş Milletler’in dur demesi gerekti-
ğini ileri sürdü. Suriye halkının Beşar Esad’ın infazlarına uğradığını 
ve ülkeden kaçış olduğunu bildiren Erdoğan, Esad’ın Annan Planını 
uygulamayacağını, yalnızca süre kazanmak istediğini iddia etti. Er-
doğan, şiddet devam ederse Suriye halkının meşru müdafaa hakkını 
destekleyeceklerinin altını çizdi.37

İstanbul toplantısına katılanlar arasında Suriye sorununun çö-
zümü konusunda kararlılık olsa da, bu kararlılığı hayata geçirecek 
somut bir adım konusunda anlaşma sağlanamadı. Bunun nedeni, 
ABD’nin NATO büyükelçisi Ivo Daalder’in 20-21 Mayıs 2012 ta-
rihlerinde yapılan NATO Chicago toplantısı sırasında yaptığı açık-
lamada net bir şekilde görüldü: “Libya’da yaptığımıza benzer bir as-
keri müdahalenin Suriye’de mevcut durumu daha da militarist hale 
getireceğine, sivillerin hayatını da korumayacağına karar verdik.” 
Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Gül, Suriye konusunda ABD’nin 
öne çıkmasını beklemişken, ABD’den bu yönde bir karar çıkma-
mıştır. Bu zirvede Suriye konusunda çıkan ortak tutum; Suriye kri-
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zinin endişe verici şekilde devam ettiği, BM ile Arap Birliği’nin ça-
balarının desteklendiği, ancak Suriye’de daha da büyük bir karmaşa 
yaratacağı için şimdilik bir müdahalenin olmayacağı yönündeydi.38 
NATO’nun bu tutumu da gösteriyor ki, NATO ülkelerinin geneli 
ve tabii ki ABD ile Türkiye, Suriye krizine çözüm konusunda farklı 
düşünüyorlardı.

Obama ile Gül arasında Suriye konusundaki bu farklılık, iki ülke 
arasında bir kriz olarak değerlendirmek aşırı bir yorum olsa da, en 
azından bir karşılıklı güvensizliğin oluştuğu konusunda ciddi bir gös-
tergedir. Türkiye ve ABD’nin Suriye krizine çözüm konusunda ortak 
bir noktaya gelemeyeceği, en azından 2012’deki ABD başkanlık seçim-
leri sonrasına kadar Obama’nın yeni bir tutum takınmayacağı açıkça 
ortadaydı. 2012 yılı içinde Türkiye’de hem genel kamuoyu ve medya 
kanallarında hem de hükümet çevrelerinde Obama’nın seçimlere ka-
dar Suriye konusunda ciddi bir angajmana girmeyeceği, oy kaybına 
uğratacak bir maceraya dahil olmayacağı yönünde bir kanaat vardı.

2012 yılının sonuna yaklaşıldığında, Türkiye ve ABD, Suriye 
konusunda ileri bir adım atamıyorlardı. Bu tıkanmanın sonucu, 
Türkiye’nin yıllık BM Genel Kurul toplantılarına katılım profiline 
yansıdı. Muhtemelen tekrar görüşmenin bir anlamının olmayacağı 
düşüncesiyle, 18 Eylül’de New York’ta yapılan BM Genel Kurul yıllık 
toplantılarına Türkiye’den üst düzey katılım olmadı. Cumhurbaşkanı 
Gül, kulak rahatsızlığı nedeniyle katılmaktan vazgeçerken, Başbakan 
Erdoğan da AK Parti Genel Kongresi nedeniyle yoğun olduğunu be-
lirterek New York’a gitmedi. Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Davutoğlu 
temsil etti. Gül ve Erdoğan’ın New York’a gitmemesi ve Obama ile 
yüz yüze görüşme fırsatını kullanmak istememesi, Türkiye’nin Suri-
ye konusundaki taleplerinin dikkate alınmadığı ve sorunun tıkanma 
noktasında olduğu için daha fazla ve gereksiz enerji sarf etmeye en 
azından 2012 yılı içinde gerek olmadığı şeklinde yorumlanabilir.

Ancak bu tutum, Suriye meselesinin, Türkiye’nin Suriye krizi po-
litikasının baş mimarı olan Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun da gün-
deminden düştüğü anlamına gelmez. Davutoğlu, New York’ta bir kez 
daha Clinton’la Suriye konusunu görüşürken, BM Genel Kurulu’nda 
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yaptığı konuşmada BM’yi derhal harekete geçmeye çağırdı.39 BM’nin 
kurucularının hayal ettikleri barış dolu dünyadan giderek uzaklaştı-
ğını belirten Davutoğlu’nun çağrısı ve talebine, Başkan Obama’dan 
doğrudan bir karşılık geldi. Obama, Genel Kurul’da yaptığı konuş-
mada, Esad rejiminin sona ermesi ve dünyada kendi halkına katliam 
uygulayan bir liderin yeri olmaması gerektiğini, Suriye’deki çatışma 
ortamının Suriye sınırlarını aştığını ve dünya barışını tehdit ettiğini 
ifade etti. Obama’nın konuşması, stratejik olarak Davutoğlu’nun is-
teğine uygundu. Ancak Obama, Arap ülkelerinde politik dönüşüm-
lerin yaşandığı bu süreçte, sabırlı olmaya çağırdı.40 Böylece Obama 
bir kez daha Suriye sorununun çözüm yöntemi olarak askeri değil, 
siyasi-diplomatik yolları öneriyordu.

Obama’nın bir askeri çözümü ancak “son çare olarak” ve “diplo-
matik çözüm için baskı aracı” olarak düşündüğünü söyleyebiliriz. 30 
Temmuz 2012 tarihinde Obama’nın düşüncesini yansıtan ilginç bir 
fotoğraf basına yansıdı. Obama ile Erdoğan arasındaki telefon ko-
nuşmasının basına yansıyan fotoğrafında, Obama’nın elinde tuttuğu 
bir beyzbol sopası görünüyordu.41 Bu fotoğraf, kamuoyunun ilgisini 
çekmiş, kimileri Obama’nın bu fotoğraf ile Erdoğan’a/Türkiye’ye sert 
bir mesaj gönderdiğini ileri sürmüştü. Halbuki, kanaatime göre, te-
lefonda Erdoğan ile Suriye konusunu görüşen Obama’nın asıl mesajı 
Türkiye’ye değil, az önce belirttiğim çerçevede Suriye’ye ve destekle-
yici ülkelere dönük idi. Obama, Erdoğan’a gerekirse Esad’ı “sopa ile 
kovarız, yani askeri güç kullanarak veya askeri güç baskısı yaparak 
düşürürüz” mesajı veriyordu.

Türkiye ve ABD’nin Suriye konusundaki gündem maddelerin-
den birinin de mülteciler sorunu olduğunu belirtmiştik. Türkiye’nin 
mülteciler politikasına uluslararası toplumdan ve ABD’den büyük 
övgüler yağmış, ancak Türkiye’nin yükünün paylaşılması konusun-
da somut bir destek gelmemiştir. Bu bağlamda önemli bir gelişme, 
Clinton’un 11 Ağustos 2012’de Türkiye’ye yaptığı ve öncelikli gün-
demi mülteciler olan gezisi sırasındaki açıklamalardı. Clinton, Gül, 
Erdoğan, Davutoğlu ve Suriyeli muhalifler ile yaptığı görüşmeler 
sırasında basına yaptığı açıklamada, ”Şu aşamada Türkiye’nin yap-
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tıklarını ne kadar övsem yetmez. Burada durmak bilmeyen şiddete 
karşı Türkiye’nin yaptıkları çok önemli” ifadelerini dile getirdi.42

Türkiye’nin 2012 yılı sonu itibarıyla mülteciler için harcadığı 
miktarın 360 milyon dolar olduğu belirtildi.43 Türkiye’nin harcadığı 
miktar ile gelen yardımlar karşılaştırıldığında, Ankara’nın büyük bir 
yük aldığını görmek mümkündür. Bu yükün hükümeti de etkilemiş 
olması nedeniyle, yetkililerden uluslararası aktörlere ve örgütlere 
dönük ciddi tepkiler geldi. Örneğin, Dışişleri Bakanı Davutoğlu, BM 
Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, BM örgütünü ve ülkeleri kuv-
vetle eleştirmişti.44

Suriye konusunda 2012 yılındaki son gelişme, Türkiye’nin talebi 
üzerine NATO patriot füzelerinin Türkiye’ye yerleştirilmesi süreci 
idi. Türkiye 21 Kasım’da NATO’dan patriot füzeleri talebinde bulun-
du. Bu talep, üç ülkeden (ABD, Hollanda ve Almanya) patriotların 
Türkiye’ye yerleştirilmesi şeklinde 5 Aralık’ta kabul edildi. Bundan 
bir süre sonra (14 Aralık’ta) ABD Savunma Bakanı Leon Panetta 
Türkiye’ye geldi. Bu ziyaretten bir hafta sonra da NATO teknik per-
sonelinin kararıyla patriotların yerleştirileceği noktalar belirlendi. 
Patriotlar izleyen yıl içinde (2013) Türkiye’nin Suriye sınırına yakın 
noktalara yerleştirilerek süreç tamamlanmış oldu. Böylece, NATO 
(aslında ABD) füze kalkanı ve patriotları Türkiye’ye Suriye’den gele-
cek olası bir saldırıya karşı savunulmasını tahkim etmiş oldu.

Türkiye’nin NATO’dan patriotlar talep etmesi ve olumlu cevap 
alması, ittifakın ve elbette ABD’nin Türkiye’nin Suriye krizi nede-
niyle karşılaştığı güvenlik risklerini azaltmak için verilmiş somut bir 
destekti. Zira 2012 yılı içinde Suriye’den Türkiye’ye ciddi güvenlik 
tehditleri olmuştu. Önce 22 Haziran 2012 tarihinde bir Türk savaş 
uçağı Akdeniz hava sahasında iken Suriye tarafından düşürülmüş, 
ardından da 4 Ekim 2012 tarihinde Suriye’den atılan bir top mermi-
sinin Akçakale ilçesine düşmesi sonucu 5 sivil hayatını kaybetmişti. 
Yıl içinde gelişen başka sorunlarla birlikte düşünüldüğünde, Türki-
ye-Suriye sınırı gerçekten bir “savaş alanı” olmaya başlamış ve Türki-
ye de bu durumdan ciddi bir güvenlik riski görmeye başlamıştı. Bu 
bağlamda Türkiye, NATO’dan ve aynı zamanda ABD’den kendisine 
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destek verilmesini istemişti. NATO’nun hem uçak düşürme hem de 
Akçakale olayının akabinde acil toplanarak Türkiye’ye 4. madde çer-
çevesinde destek verdiği yukarıda belirtilmişti.

ABD’nin de içinde bulunduğu müttefiklerin Türkiye’ye verdiği 
destek önce sözlü olarak daha sonra da patriotların gönderilmesi ile 
gösterildi. Dışişleri Bakanı Clinton, Suriye’nin Türk uçağını düşür-
mesinin kabul edilemez olduğunu ve bu olayı en sert şekilde kına-
dıklarını bildirdi. Suriye’nin Türk uçağını düşürmesini “küstahça” 
bulan Clinton, Esad rejimini sorumlu tutmak konusunda Türkiye ve 
müttefiklerle birlikte hareket edeceklerini söyledi. 

Türkiye’nin NATO, ABD ve genel olarak tüm aktörlerden talep 
ettiği daha büyük bir güvenlik tedbiri, Suriye’nin kuzeyinde uçuşa 
yasak tampon bölge oluşturulması idi. Örneğin, Başbakan Erdoğan 
bu konuyu Başkan Obama’ya Seul’de bizzat açmış, ancak olumlu bir 
cevap alamamıştı.45

Arap Baharı Süreci

Türkiye ve ABD’nin Arap Baharı dönüşümleri konusunda genel 
olarak konsensüs içinde oldukları, ama zaman zaman ayrı düştükleri 
2011 yılı içinde görülmüştü. Türkiye ve ABD, Tunus, Mısır, Libya 
ve hatta Suriye’deki iktidar değişimleri, demokratik katılım süreç-
leri ve yeni bir düzen kurulması konusunda hemfikirdirler. ABD, 
Türkiye’nin bu ülkelerin yeniden yapılanma sürecine örnek ya da 
model olmasına her türlü desteği verirken, Türkiye de ABD’den bu 
amaçla gerekli diplomatik ve siyasi desteği büyük oranda almıştır.

Bu çerçevede önemli bir nokta, bu dönüşüm sürecinde İslam-
cı kesimlerin rolü ve etkisi konusudur. Türkiye ve ABD, örneğin 
Mısır’da olduğu gibi, Müslüman Kardeşler’in iktidara gelmesi ve 
radikal selefi İslamcı partilerin ve grupların uzaklaşması konusun-
da hemfikirdirler. Zira Müslüman Kardeşler, geçmiş dönemlerde 
olduğu gibi radikal bir İslam anlayışına sahip değil, tam tersine ay-
nen AK Parti ve hükümeti gibi Batı ve Batılı değerler ve kurumlar-
la ilişkiler kurmaya eğilimli bir parti haline gelmiştir. Bu nedenle, 
Müslüman Kardeşler’in kendini Türkiye’deki AK Parti örneğine 
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göre geliştirmesi, Arap Baharı dönüşümünün anahtarı olarak ka-
bul edilmektedir.

2011 Türk Dış Politikası Yıllığı’ndaki “Türkiye’nin ABD Politi-
kası: Eşgüdüm ve Koordinasyon Süreci” başlıklı yazımda vurgula-
dığım gibi, ABD kamuoyunda ve yönetimde, Türkiye’nin Mısır ve 
diğer ülkeler için en iyi model olduğu, bu nedenle Türkiye-Mısır 
ilişkilerinin gelişmesinin yararlı olduğu şeklinde bir kanaat var-
dı.46 Bu kanaat 2012 yılında da devam etmiş; bu çerçevede Türki-
ye-Mısır ilişkileri gelişmiştir. Örneğin, bu yıl içinde Türkiye’den 
Mısır’a ekonomik, kültürel ve bilimsel destek artmıştır. Türkiye; 
Tunus ve Libya’ya 800 milyon dolar yardım ederken, Mısır’a 2 mil-
yar dolar finansman desteği sağlamıştır. Diğer yandan, Türkiye’den 
SETA’nın organizasyonu ile Mısır’da yapılan bir akademik toplantı-
da, Türkiye’den katılan akademisyenler Mısır’da demokrasi, anaya-
sa, hukukun üstünlüğü gibi değerlerin nasıl geliştirileceği ile ilgili 
görüşler/tavsiyeler vermişlerdir. Bu kanalların, Mısır’ın yeniden 
yapılanmasında ne kadar önemli olduğu ve aynen New York Times 
gazetesinde belirtildiği gibi “Mısır’a bir yol haritası sunduğu” açık-
tır. Mısır’ın Türkiye büyükelçisi Abderrahman Selaheldin’in çarpıcı 
bir şekilde belirttiği gibi, Mısır devriminin birinci yılında Türkiye-
Mısır ilişkilerinde patlama yaşanmıştır.47

ABD politikasıyla doğrudan ilgili olmasa da, Türkiye’nin Mısır’a 
nasıl bir model olacağı, Türkiye modelinin ne olduğu konusunda şüp-
heler ve tartışmalar da yok değil. Örneğin, Joost Lagendijk, “Mısır’ın 
Türkiyeleşmesi” başlıklı yazısında Türkiye’nin Mısır ve Tunus’a 
demokratikleşme yönünde model olması beklenirken, Mısır’da 
Türkiye’nin uzun zamandır kurtulmaya çalıştığı askeri ve hukuki ve-
sayet rejiminin doğmakta olduğunu, böylece Mısır’ın (olumsuz an-
lamda) Türkiyeleşme riskini taşıdığını iddia ediyor.48 Bu durum, ne 
Türkiye’nin beklediği ve desteklediği bir durumdur, ne de ABD’nin 
böyle bir “Türkiyeleşmeye” destek verdiğini gösteren işaret vardır. 

Nihayet, yukarıda da belirttiğimiz gibi, Türkiye-ABD ilişkile-
rinde Mısır gündemiyle ilgili önemli bir gelişme, Obama’nın hem 
Mursi hem de Erdoğan’a telefon ederek, İsrail-Hamas çatışmasında 
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ateşkes sağlanması için müdahil olmalarını istemesiydi. Bu talebin 
de etkisiyle, Erdoğan, 20 Kasım 2012’de Davutoğlu ve AK Parti Dış 
İlişkiler Yetkilisi Ömer Çelik ile birlikte Mısır’ı ziyaret etmiş, ar-
dından Davutoğlu ve Çelik Gazze’ye geçerek Hamas’ı ateşkese ikna 
etmek için çalışmıştı.49 Böylece gelişen Türkiye-Mısır işbirliği ve 
girişimleri sonucunda, aynen Başkan Obama’nın beklediği şekilde, 
Hamas ateşkese ikna edilmiş ve bunun sonucunda da savaş dur-
durulabilmişti. Türkiye-Mısır ilişkilerinde ilk defa görülen bu da-
yanışma, sadece bir ABD/Obama etkisi değil, aynı zamanda Arap 
Baharı sürecinde Türkiye-Mısır-ABD üçgeninin nasıl oluştuğunu 
gösteren önemli bir örnektir. Bu örnek, Türkiye’nin, Mısır’la sadece 
iç politika konularında değil dış politika alanında da işbirliği içinde 
olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak, Türkiye’nin Arap Baharı’nın yaşandığı ülkelerde-
ki dönüşüm sürecine desteği 2012 yılında giderek artarken, bu sü-
reç Türkiye-ABD ya da Obama yönetimi-AK Parti hükümeti ara-
sında işbirliği, eşgüdüm ve koordinasyon içinde ilerlemiştir. 2012 
yılında bu ülkelerde yeniden yapılanma çabaları devam ederken 
Türkiye’nin bu sürece desteği istikrarlı ve olağan şekilde gelişmiş, 
herhangi bir ciddi sorunla karşılaşılmamıştır. Türkiye-ABD arasında 
Arap Baharı’nın gelişimi konusundaki Stratejik Konsensüs, başarılı 
bir şekilde uygulanmaya devam etmiştir. Taraflar, birbirlerinin Arap 
Baharı’na dönük politikasına tam destek vermişlerdir. Sadece ABD 
Türkiye’nin girişimlerine ve politikasına değil, Türkiye de ABD’nin 
bölgeye dönük politikasına destek vermiştir. 

Örneğin, 18 Eylül 2012’de Libya’da ABD büyükelçiliğine yapılan 
saldırıda ABD büyükelçisi Chris Stevans’ın hayatını kaybetmesinin 
ardından Başbakan Erdoğan’ın telefonda Obama’ya taziye ve üzün-
tülerini belirtmesi,50 rutin bir diplomatik prosedür gibi görülebilir. 
Ancak, 40 dakikalık Erdoğan-Obama telefon görüşmesi sadece sal-
dırıyı konu almamış, aynı zamanda iki ülkenin Libya örneğinde böl-
gedeki terör eylemlerine karşı nasıl bir konsensüs ve işbirliği içinde 
olduğunu vurgulamıştır. Diğer bir ifadeyle, Türkiye ve ABD, Arap 
Baharı sürecinde gelişen sadece demokratikleşme, kalkınma ve dü-
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zen kurmak gibi yapılanma aşamalarında değil, terör gibi sorunlara 
dönük olarak da konsensüs içinde olmuşlardır. 

Ermenistan Sorunu

Türkiye-ABD ilişkilerinin ana gündem maddelerinden olan Er-
meni Sorununa dair 2012 yılı içinde önemli bir gelişme kaydedilme-
di. Bunda Başkan Obama’nın mutedil tavrının etkili olduğunu söy-
leyebiliriz. Yıl boyunca Kongre’den bu konuda bir karar çıkmadığı ya 
da girişim olmadığı için Obama yönetimi bu sorunla ilgili rahat bir 
yıl geçirdi. ABD’deki Ermeni lobisinin en çok önem verdiği konu, 
24 Nisan’da Başkanın konuşmasında yapacağı vurgudur. Obama 
2012 yılı içinde Ermeni Diasporasının büyük baskılarına rağmen, 24 
Nisan’da yaptığı konuşmada 1915 Ermeni Tehciri’ni soykırım olarak 
nitelemek yerine Meds Yeghern (Büyük Felaket) olarak andı. Bu ifa-
de Ermenileri kızdırırken, Türkiye tarafından olumlu karşılandı.

Küresel Konular

2012 yılı içinde Türkiye ve ABD’nin içinde bulunduğu küresel ör-
gütler ve konuları da dikkate almak gerekir. 2012 yılında bunlardan 
ikisi özellikle öne çıkmıştır. Birincisi, 26-27 Mart tarihinde yapılan 
Seul Nükleer Zirvesi,51 diğeri de 19 Haziran’da Meksika’da yapılan 
G-20 Zirvesi idi.52 Her iki zirve de Erdoğan ile Obama’nın görüş-
mesine sahne olurken, iki lider arasındaki görüşmelerin en önem-
li gündem maddeleri Suriye, İran ve PKK sorunlarıydı. Türkiye’nin 
bu toplantılara katılması, hem doğrudan hem de dolaylı nedenlerle 
ABD ile ilgilidir. Türkiye’nin Seul toplantısına katılımının doğru-
dan nedeni, Türkiye’nin bizzat bir nükleer ülke olması değil, İran’ın 
nükleer programı sorununa çözüm sürecinde fiilen arabulucu rolü 
oynamasıdır. Meksika’daki G-20 zirvesine katılmasının nedeni ise, 
bizzat ekonomik gücünden, yani GSMH bakımından dünyada 16. 
büyük ekonomi olmasından ve uluslararası ekonomik krizde olumlu 
bir performans göstermesinden dolayıdır. 

Her iki durumda da, Türkiye’nin konumuna ve katılımına olumlu 
bakan ve destek veren ABD’nin etkisini ve önemini ihmal etmemek 
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gerekir. ABD yönetimleri, ama özellikle Obama yönetimi, Türkiye’nin 
İran’ın nükleer programıyla ilgili süreçte aktif rol oynamasından 
hem memnuniyet duymakta, ama hem de bu rolü Türkiye’nin ulusla-
rarası konumunu değiştirmeyecek şekilde oynamasını istemektedir. 
ABD, AK Parti hükümetinin 2009-11 yılları arasında İran’la geliştir-
diği sıkı diyalogun İran’ı ikna etmek ve diplomatik çözüm sürecine 
çekmek bakımından yararlı görüyordu. Başbakan Erdoğan’ın Seul 
Zirvesinden sonra normalde Türkiye’ye dönmesi planlanmışken, bu 
planı değiştirip acilen Tahran’a gitmesi ve Ahmedinejad’la nükleer 
program ve Suriye konularında görüşmeler yapması53 açıkça göste-
riyor ki, Erdoğan zirvede Obama ile yaptığı görüşmelerdeki bilgileri 
ve/veya talepleri doğrudan Tahran’a iletmiştir. Böylece, Seul zirvesi-
ne davet edilmeyen İran’ın toplantının havasından ve kararlarından 
haberdar edilmesi Türkiye’ye düşmüştü. Açıkça belirtmek gerekirse, 
hem ABD açısından hem de ilgili diğer aktörler açısından, bu iletiyi 
yapacak başka bir devlet de yoktur. Bu durum da Türkiye’yi çok de-
ğerli ve kritik bir aktör haline getirmektedir.

G-20 zirvesi ve ekonomik açıdan baktığımızda, Türkiye’nin cazi-
besi, sahip olduğu ekonomik büyüklük, istikrar ve dinamizm kadar, 
dünya ekonomisi ve daha önemlisi etrafındaki bölgelerle ilişkileri 
bakımından çok değerli olmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye’nin 
ekonomik istikrarı, ABD’nin tercih ettiği bir durumdur. Bunun iki 
nedeni vardır. Öncelikle Türkiye’nin ekonomik istikrarı, ABD ile ikili 
ilişkilerinde istikrarlı ve güçlü bir yapının kurulmasını sağlamakta-
dır. Diğer yandan, Türkiye’nin ekonomik gücü, hem AB’nin krizden 
etkilenen üyelerine model olması bakımından hem de Ortadoğu ve 
İslam dünyası için cazibe merkezi ya da model ortak olması bakımın-
dan değerlidir. Türkiye’nin G-20 içinde olmasının önemli bir nedeni 
de, Batılı ve serbest piyasa ve market ekonomisine sahip bir ekonomik 
sisteme sahip olmasıdır; ama bu özellik G-20’ye dahil olmak için kendi 
başına yeterli değildir. Zira G-20 içinde örneğin Suudi Arabistan gibi 
kapitalist olmayan ülkeler de vardır. G-20 içinde Suudi Arabistan’ın 
olmasının ama örneğin İran’ın olmamasının nedeni, ABD ve onu des-
tekleyen çoğu Batılı ülkelerin tercihidir.
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Seul ve Meksika zirvelerinde elbette sadece “nükleer silahlanma” 
ve “dünya ekonomisi” sorunları konuşulmadı. Her iki zirvenin top-
lantı aralarında kritik tüm dünya sorunları tartışılmıştır. Başbakan 
Erdoğan ve heyeti de, başta Obama ve Putin ile, Suriye, İran, İsrail, 
Irak, Arap Baharı, PKK sorunu gibi konuları konuşmuştur. Erdoğan, 
uluslararası toplumdan (yani ABD ve Rusya’dan) güçlü bir politika 
izleyerek Esad’ın saldırılarını durdurmasını ve görevden ayrılmasını 
sağlamalarını talep etmiş; bu talebe karşılık olarak Obama yine “söz-
lü/stratejik destek” vermiş, ancak “fiili/taktiksel” bir adım atmamış-
tır. Putin ise, aynı şekilde, Esad’ın ve muhalefetin içinde yer aldığı 
bir çözüm için politik diyalog önermiş ve Türkiye’den muhalefetin 
silah bırakmasını sağlamasını talep etmiştir. Görüşmelerin nihai so-
nuçlarına baktığımızda, her iki konuda da ABD, Rusya ve diğerleri 
arasında net bir çözüm bulunamamıştır. Hatta Çin’in bu zirvelerle 
ilgili olmayan konuların (Suriye ve İran konusunun) görüşülmemesi 
gerektiğini istediği belirtilmiştir.54

Sonuç

2012 yılında Türkiye’nin ABD Politikası, Türk-Amerikan ilişkile-
rindeki gelişmelerden daha çok iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölge-
sel ve global gelişmelerin olumsuz etkisi altında şekillenmiştir. Geçen 
yıllarla karşılaştırıldığında, Türkiye ve ABD arasındaki stratejik kon-
sensüs devam ederken, yani iki devletin, bölgesel ve global siyasetin 
gelişimi konularındaki görüş ve yaklaşımları örtüşmüşken, bu kon-
sensüsün hayata geçirilmesi konusundaki tutum ve davranışları ayrış-
mıştır. Bu yönüyle, Türkiye’nin ABD Politikası geçen birkaç yıla göre 
daha olumsuz ve sorunlu bir resim ortaya koymuştur. Zira Türkiye’nin 
özellikle Suriye, Filistin, Irak konularındaki hedefleri, tercihleri ve 
politikası, ABD tarafından tam olarak desteklenmemiş; Türkiye’nin 
bir uçağının Suriye tarafından düşürülmesine ve Akçakale’ye saldırı 
sonucunda vatandaşlarının ve güvenliğinin zarara uğramasına rağ-
men, NATO müttefiklerinden ve baş müttefiki ABD’den beklediği 
desteği tam anlamıyla alamamıştır. Bu olumsuz durumların ortaya 
çıkması, Obama yönetiminin Türkiye ile bir sorunu olmasından veya 
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Türkiye’nin çıkarlarına ve hedeflerine önem vermemesinden dolayı 
değil, daha çok Obama’nın (çok taraflı/mulitaleteral) dış politika felse-
fesi ve bölgesel çıkar hesaplarından kısmen de ABD’nin büyük güçler 
ve özellikle Rusya ile Suriye’de askeri bir çatışma içine girmek isteme-
mesinden kaynaklanmıştır. Bu durum, bir kez daha, müttefik bile ol-
salar, büyük güçlerin çıkar hesapları ile bölgesel güçlerin çıkarlarının 
her zaman örtüşmeyebileceği ve büyük güçlerin önceliklerinin ön 
planda olduğu yönündeki teoriyi doğrulamıştır. Dolayısıyla, Obama 
yönetimi ve AK Parti hükümeti, her ne kadar “model ortaklık” kavra-
mında ifade edildiği gibi ortak ideallere sahip olsalar da, bu ideallerin 
uygulamasında anlaşmazlıklar görülebiliyor. Obama’nın ve Türkiye 
liderlerinin 2009 yılında sahip oldukları iyimserlik, 2012 yılında ciddi 
bir testten geçmiş ve hayal kırıklığı doğurmuştur. 

Bu durum 2012’de Türkiye ve ABD arasında “soğuk rüzgârlar 
estiği” anlamına gelmemektedir. Ne Obama liderliği ne de AK Par-
ti liderliği, aralarındaki sempatiyi ve güven duygularını sarsacak 
noktaya gelmişlerdir. Belki birbirlerini eleştirmişler, kızmışlar, ha-
yal kırıklığına uğratmışlardır, ancak bunlar genel yapıyı ve stratejik 
konsensüs diye özetlediğim anlayışı hiçbir şekilde tahrip etmemiştir. 
Bunu, “kişisel dostlar arasında yaşanan günlük ve yüzeysel ayrışma-
lar” şeklinde tanımlayabiliriz. Elbette ki, günlük ve yüzeysel ayrış-
maları, taktiksel ayrışma diye belirttiğim sorunları hafife almamak 
gerekir; zira bunların uzun sürmesi ve çatışma noktasına gelmesi du-
rumunda genel dostluk da zarar görebilir. Bu nedenledir ki, küçük 
küçük biriken sorunlar nedeniyle bazı dostlukların bittiğini biliriz. 
2012 yılında Türkiye’nin ABD Politikası’nda veya ABD’nin Türkiye 
Politikası’nda bu şekilde bir birikme olmamıştır; dolayısıyla Türkiye-
ABD dostluğu, Suriye, Irak, Filistin sorunlarındaki “günlük” anlaş-
mazlıkların tahribatına uğramamıştır.

Zira 2012 yılında Türkiye ile ABD arasındaki makro, global ve 
kapsamlı çıkar ve değer birliği büyük ölçüde devam etmiştir. İki ül-
kenin tarihi derinliklerden gelen “kadim ittifakı”, karşılıklı bağımlılı-
ğı, Türkiye’nin ve dış politikasının yapısal özelliği aynı şekilde devam 
etmiştir. Konjonktürel olarak da, Türkiye ve ABD’nin genel olarak 
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Arap Baharı süreci, bölgesel ve global konularda Batılı değerlere ve 
ilkelere uygun istikrar ve düzen oluşturma perspektifinde ve hedef-
lerinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Bunun örneklerini de Mısır, Tu-
nus, Libya ve İran bağlamındaki ülkesel konular ile G-20, nükleer 
silahsızlanma ve NATO bağlamındaki global konularda görebiliriz. 
Tüm bunlara genel olarak baktığımızda, ne Türkiye’deki iktidar ya-
pısı ve aktörleri ne de ABD’deki iktidar yapısı ve baş aktörü Obama, 
2012 yılı içinde derin bir algılama veya yaklaşım farklılaşması içine 
girmişlerdir. Tam tersi, Türkiye’de AK Parti iktidarı ve ABD’de Oba-
ma iktidarı temellerini demokratik olarak güçlendirdikçe, birbirleri-
ne doğru daha çok yaklaşmışlardır. 

Kronoloji
9 Ocak ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı William Burns 

Ankara’yı ziyaret etti. Ziyaret gündemi maddelerinden 
biri İran nükleer programıyla ilgili iken, diğeri Hürmüz 
Boğazı’nda yaşanan ABD-İran gerginliğine çözüm bul-
ma amacıyla ilgiliydi. Burns, ayrıca, ABD’nin İran’a karşı 
ambargosunun Türkiye tarafından da uygulanması ko-
nusunu görüştü.

12 Ocak İran Parlamentosu Başkanı Ali Laricani, Ankara’yı zi-
yaret etti. Laricani’nin gündeminde nükleer program ve 
ABD-İran gerginliği vardı. Laricani, İran’ın, nükleer ko-
nusunu görüşmelere hazır olduğunu ve bunun Türkiye’de 
yapılmasından yana olduklarını açıkladı.

4-14 Şubat Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı 
Clinton Washington’da görüştü. Görüşmenin başlıca 
gündemi, Suriye krizine çözüm için ikili ve uluslararası 
çabalar üzerine idi.

12-13 Mart CIA Başkanı (ve ABD’nin Irak’taki eski komutanı) Or-
general David Petraeus, Ankara’yı ziyaret etti. Petraeus, 
Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve MİT 
Başkanı Fidan ile görüştü. Görüşmelerde, değişik böl-
gesel ve ülkesel konular yanında, PKK terörüne karşı 
işbirliği ve istihbarat paylaşımı konusunda CIA ve MİT 
arasında işbirliğinin konuşulduğu bildirildi. 

26-27 Mart Seul Nükleer Zirvesi yapıldı. Zirveye katılan Başbakan 
Erdoğan, ABD Başkanı Obama ve Rusya Devlet Başkanı 
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Putin başta çok sayıda ikili görüşmeler yaptı. Görüşme-
lerin başlıca maddeleri Suriye, İran ve PKK sorunları idi.

31 Mart-1 Nisan İstanbul’da Suriye’nin Dostları Toplantısı yapıldı. Dışiş-
leri Bakanı Clinton’ın da katıldığı toplantıda, Esad üze-
rinde baskı yapılması için Birleşmiş Milletler kararına 
duyulan ihtiyaç vurgulandı. Clinton, Suriye’deki şiddetin 
bir an önce durmasını talep ettiklerini, aksi halde bu du-
rumun ciddi sonuçlarının olacağını öne sürdü.

7-11 Mayıs Genel Kurmay Başkanı Necdet Özel, ABD’yi ziyaret ede-
rek, ABD Genel Kurmay Başkanı Martin Dampsey ve 
Savunma Bakanı Panetta ile görüştü. Görüşmelerde, ikili 
ve bölgesel güvenlik konuları görüşüldü. Bunların ba-
şında NATO Füze Kalkanı’nın erken uyarı radarlarının 
Türkiye’ye yerleştirilmesi konusu vardı. 

20-21 Mayıs ABD’nin Chicago kentinde 28. NATO Zirvesi yapıl-
dı. NATO’nun en yoğun katılımlı Chicago Zirvesi’nde 
Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Gül temsil etti. Gül, toplan-
tılar arasında Obama ile yaptığı görüşme sonrasında dü-
zenlediği basın toplantısında, Türkiye-ABD ilişkilerini 
ilgilendiren başlıca konuları, Amerikan predatörlerinin 
satışının Kongre tarafından engellenmesi ve Arap Baharı 
gelişmelerini görüştüklerini ifade etti. Gül, Obama’dan 
Suriye konusunda ABD’nin öne çıkması gerektiğini is-
terken, Obama da kendilerinin geride olmadığını söy-
ledi. Zirve’de ABD’nin sağladığı Füze Kalkanı sistemi 
NATO envanterine tescil edildi.

19 Haziran Meksika’da yapılan G-20 Zirvesi’nde Türkiye’yi Başba-
kan Erdoğan temsil etti. Erdoğan, zirve sırasında Başkan 
Obama ve Devlet Başkanı Putin’le görüştü. Görüşmele-
rin başlıca gündem maddesi, Suriye krizine çözüm çaba-
ları başta olmak üzere ikili ve bölgesel konulardı. 

22 Haziran Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-4 tipi savaş uçağı, 
Malatya’dan havalandıktan sonra Akdeniz üzerinde iken 
Suriye tarafından düşürüldü. 

25 Haziran Türk uçağının Suriye tarafından düşürülmesi sonra-
sında Türkiye’nin acil toplantı çağrısı üzerine toplanan 
NATO Konseyi, Antlaşması’nın 4. Maddesi çerçevesinde 
Türkiye’nin güvenliğini koruyacağını açıkladı.

30 Haziran Suriye krizine çözüm bulmak üzere BM Güvenlik 
Konseyi’nin beş daimi üyesi ve Türkiye’nin de katıldığı 
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toplantı Cenevre’de yapıldı. Toplantı sonucunda Suriye 
krizine barışçı siyasi bir çözüm bulmak amacıyla Cenev-
re Anlaşması kabul edildi. Anlaşma, Suriye’de aşamalı bir 
barış sürecini ortaya koymaktadır.

30 Temmuz Obama ile Erdoğan telefon görüşmesi yaptı. Telefon ko-
nuşması sırasında Obama’nın elinde tuttuğu bir beyzbol 
sopası olan bir fotoğraf yayınlandı. Kimileri, Obama’nın 
bu fotoğraf ile Erdoğan’a/Türkiye’ye sert bir mesaj gön-
derdiğini ileri sürdü.

11 Ağustos ABD Başkanı Hillary Clinton, Ankara’yı ziyaret etti. 
Clinton, Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan, Dı-
şişleri Bakanı Davutoğlu ve Suriye muhalifleri temsil-
cileri ile görüşmeler yaptı. Görüşmelerde Suriye krizine 
çözüm, mültecilerin durumu başta olmak üzere ikili ve 
bölgesel konular ele alındı. Clinton, görüşmeler sonrası 
basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şu aşamada 
Türkiye’nin yaptıklarını ne kadar övsem yetmez. Bura-
da durmak bilmeyen şiddete karşı Türkiye’nin yaptıkları 
çok önemli”. 

2 Eylül CIA Başkanı (ve ABD’nin Irak’taki eski komutanı) Or-
general David Petraeus, Ankara’yı ziyaret etti. Petraeus, 
Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve MİT 
Başkanı Fidan ile görüştü. Görüşmelerde PKK terörüne 
karşı işbirliği ve istihbarat paylaşımı konusunda CIA ve 
MIT arasında işbirliğinin konuşulduğu bildirildi.

17 Eylül ABD Genel Kurmay Başkanı Martin Dampsey, Ankara’yı 
ziyaret ederek Genel Kurmay Başkanı Necdet Özel ve di-
ğer yetkililerle görüştü. Görüşmelerin başlıca gündem 
maddesi, füze sisteminin hayata geçirilmesi idi. Genel-
kurmay başkanları arasındaki görüşmelerde diğer askeri 
konular, yani bölgesel güvenlik sorunları, Afganistan’da 
ISAF faaliyetleri, terörle mücadelede işbirliği ve istihba-
rat paylaşımı gibi konular da vardı.

18 Eylül New York’ta BM 67. Genel Kurul yıllık toplantıları ya-
pıldı. Toplantılara Türkiye’den üst düzey katılım olmadı. 
Cumhurbaşkanı Gül, kulak rahatsızlığı nedeniyle katıl-
maktan vazgeçerken, Başbakan Erdoğan da AK Parti 
Genel Kongresi nedeniyle yoğun olduğunu belirterek 
New York’a gitmedi. Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Davu-
toğlu temsil etti.
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18 Eylül Libya’da ABD büyükelçiliğine yapılan saldırıda ABD 
büyükelçisi Chris Stevans hayatını kaybetti. Başbakan 
Erdoğan, 40 dakikalık telefon konuşmasında Obama’ya 
taziye ve üzüntülerini belirtti.

30 Eylül Irak Kürdistan Bölgesi lideri Mesut Barzani, AK Parti’nin 
Ankara’da yapılan parti kongresine konuk olarak katıldı 
ve bu gelişme büyük bir ilgi gördü.

4 Ekim Suriye’den atılan bir top mermisinin Akçakale ilçesine 
düşmesi sonucu 4’ü çocuk 1’i kadın 5 sivil hayatını kay-
betti, aralarında polislerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı.

6 Kasım Bu tarihte yapılan ABD Başkanlık seçimlerinde Baş-
kan Obama ikinci kez başkan seçildi. ABD seçimleri 
ve Başkan Obama’nın durumu, her zaman olduğu gibi 
Türkiye’de yakından ve ilgiyle izlendi; Obama’nın kazan-
ması Türkiye halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

7 Kasım Türkiye NATO’dan patriot füzeleri talep etti. Talep, 
NATO üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi ve üç NATO 
üyesinden (ABD, Almanya ve Hollanda) gelen patriot 
savunma füzelerinin Suriye sınırına yerleştirilmesine ka-
rar verildi.

16 Kasım Başbakan Erdoğan, Başkan Obama ile telefonda görüş-
tü. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, her iki lider de 
İsrail’in Gazze’ye saldırısı ve Hamas-İsrail çatışmasında 
ateşkes sağlanması konusunda uzlaştılar. 

20 Kasım Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve AK 
Parti Dış İlişkiler Yetkilisi Ömer Çelik ile birlikte İsrail’in 
Gazze saldırısına ve İsrail-Hamas savaşına ateşkes sağ-
lamak üzere Mısır’ı ziyaret etti. Ardından Davutoğlu ve 
Çelik Gazze’ye geçerek Hamas’ı ateşkese ikna etti.

21 Kasım Türkiye, NATO’dan patriot füzeleri talebinde bulundu. 
Bu talep üç ülkeden (ABD, Hollanda ve Almanya) pat-
riotların Türkiye’ye gönderilmesi şeklinde 5 Aralık’ta ka-
bul edildi. 

29 Kasım BM Genel Kurulu’nda Filistin Devleti’nin “BM’ye üyelik” 
oylaması yapıldı. Oylamada, Türkiye diğer 138 ülke ile 
birlikte Filistin’in “üye olmayan gözlemci devlet” olma-
sına destek verirken; ABD ve İsrail dahil 9 ülke üyeliğe 
karşı çıktı.

12 Aralık ABD Senatosu, tüm ülkelerden İran ile petrol ve doğal-
gaz ticaretini durdurmasını talep eden bir karar aldı. 
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Türkiye, tek taraflı ABD ambargosuna karşı çıktığı gibi, 
altın karşılığında doğal gaz alınmasını yasaklayan karara 
da karşı çıktı.

28 Aralık (2011) Bir grup köylü, Irak’tan Türkiye’ye at üstünde kaçak eşya 
geçirirken Türk savaş uçakları tarafından sınırdaki Ulu-
dere bölgesinde vurulması ve 34 kişinin ölmesi sonrasın-
da, istihbaratın kaynağı ile ilgili tartışmalar başladı. İstih-
baratın Amerikan predatörleri tarafından yanlış/hatalı 
gönderilip gönderilmediği, hatta kasıtlı bir yanlış yönlen-
dirme olup olmadığı konusunda tartışmalar yaşandı.
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Giriş

Soğuk Savaş sonrası Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerde 
2000’li yıllar birçok noktadan öne çıkmaktadır. 2000’li yıllar her iki 
ülkenin yakın geçmişten çıkardıkları derslerle aralarındaki güven 
ilişkisini güçlendirme yönünde arayış içerisine girdikleri yıllardır. 
Genel çerçeveden bakıldığında, bu yıllarda ilişkilerin alanının geniş-
lediği, siyasi diyaloğun arttığı, toplumsal ilişkilerin yaygınlaştığı ve 
genel anlamda karşılıklı güvenin kuvvetlendirilmeye çalışıldığı göz-
lemlenmektedir. 1990’lı yılların rekabet merkezli ilişkilerinden çıka-
rılan dersler ve 2000’li yılların ortaya çıkarttığı fırsatların yardımıyla 
karşılıklı ilişkiler bölgesel ve küresel ölçekte dünyada yaşanan geliş-
melere paralel olarak yeniden şekillenmektedir. Günümüzde her iki 
ülkenin izlediği bölgesel ve küresel dış politika ve çıkar algılamaları 
ticaretten, ekonomiye, politikadan kültüre kadar çok boyutlu ilişki-
lerin arkasındaki itici güç haline gelmiş ve oldukça başarılı diyebile-
ceğimiz siyasi diyalog kanalları kurulmuş durumdadır. 

2000’li yıllarda her iki ülkenin karşılarına çıkan fırsatları iyi de-
ğerlendirdiklerini söyleyebiliriz. Her iki ülkede iş başında bulunan 
siyasi iradenin ortaya koyduğu kararlılık şüphesiz ilişkilerin geliş-
mesi konusunda önemli rol oynamaktadır. Rusya Federasyonu’nda 
Vladimir Putin döneminin başlaması, Türkiye’de de AK Parti’nin ik-
tidara gelmesiyle birlikte Türk-Rus ilişkileri gözle görülür bir ivme 
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kazanmaya başlamıştır. Turizm, ekonomi, enerji, bölgesel güvenlik 
konularında işbirliği ile ilişkileri çeşitlendirmeye dayanan yeni yak-
laşım ile birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerde çeşitlilik ve derinlik 
öne çıkmaktadır. Çalışmanın konusu iki ülke arasında 2012 yılı içe-
risinde yaşanan siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri belirlenen çer-
çevenin dışına taşmadan ortaya koyabilmektir. 

2012 Yılı Gelişmeleri

2012 yılı Türkiye tarafından Rusya’nın “Güney Akım” doğalgaz 
boru hattının kendi münhasır ekonomik bölgesinden geçişine izin 
verilmesinin iki ülke arasında oluşturduğu olumlu atmosferle bir-
likte başladı. Rusya Başbakanı Vladimir Putin 2011 yılı sonunda 
Enerji Bakanı Taner Yıldız’ı kabulünde, Türkiye’yi tüm sözlerini ye-
rine getiren “güvenilir ortak” olarak ilan etmiş ve Türkiye’nin verdi-
ği izni “yılbaşı hediyesi” olarak değerlendirmişti.1 Ayrıca Vladimir 
Putin, devlet başkanı olduktan sonra katıldığı ve St. Petersburg’da 
gerçekleşen Uluslararası Ekonomik Forumu’nda düzenlenen enerji 
oturumunda yaptığı konuşmada, Güney Akım doğalgaz boru hattı-
nın kendi ekonomik sahasından geçişine izin verdiği için Türkiye’ye 
teşekkür etti.2 Putin ilerleyen zamanlarda da fırsat buldukça bu ko-
nuyu çeşitli platformlarda gündeme getirmeye ve Türkiye’ye teşek-
kürlerini iletmeye devam etti. 

Güney Akım projesinin hayat geçirilmesi Rusya açısından çok 
önemliydi. Projeyle Karadeniz’in altında inşa edilecek denizaltı hat-
tıyla Rusya’dan Bulgaristan’a kadar uzanan 900 kilometrelik bir boru 
hattı inşa edilecek. Karadeniz’in altından geçecek olan boru hattının 
bir kolu Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya’ya, bir baş-
ka kolu ise Yunanistan ve Makedonya’dan geçerek İtalya’ya ulaşacak. 
Projenin 2015 yılında tamamlanması bekleniyor. Maliyeti 20 milyar 
doları bulan Güney Akım sayesinde Rusya Avrupa’ya yılda 63 milyar 
metreküp doğalgaz satabilecek. 

Rusya’nın sahibi olduğu Güney Akım projesinde yaşanan bu 
olumlu gelişme aslında gaz tedarik kaynağı konusundaki tartış-
malardan ve avro bölgesi krizinden mali yönde olumsuz etkilenen 
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Türkiye’nin desteklediği “Nabucco” projesi hakkındaki soru işaret-
lerini de artırmış oldu. Yani Türkiye kendi desteklediği projenin 
olumsuz etkilenmesi pahasına Rusya’nın projesine yeşil ışık yakmış 
oldu. Bu karar ile birlikte iki ülke “kazan-kazan” prensibine uymuş 
oldular. Türkiye’nin aldığı karar Rusya nezdinde Türkiye’ye olan 
güveni artırmış oldu. Türkiye bu kararıyla Rusya ile enerji alanın-
daki işbirliği alanını daha da genişletti, enerji yolu olarak stratejik 
önemini bir kez daha ortaya koymuş oldu. Türkiye’nin bu izni ver-
mesi ile Güney Akım projesini hayata geçirmek konusunda Rusya 
çok önemli bir avantaj elde etti. Moskova bu sayede rakiplerini saf 
dışı edip kendi gazını büyük miktarda ihraç edebilecek ve Avru-
pa ülkelerini enerjide kendisine daha da bağımlı hale getirebilecek 
pozisyona geldi.3

Enerji alanında iki ülke arasındaki işbirliği 2012 yılında nükleer 
santral projesi etrafında devam etti. Rosatom nükleer enerji geliştir-
me yoluna yeni giren ülkeler için nükleer endüstri alanında iletişim 
uzmanları yetiştirmeyi hedefleyen “Açık Diyalog” adlı özel bir prog-
ram geliştirdi ve programın ilk katılımcıları Akkuyu’da inşa edile-
cek nükleer santral projesinde yer alan Türk uzmanlar oldu.4 CHP, 
Akkuyu’da nükleer santral kurulmasına ilişkin Türkiye ve Rusya ara-
sında imzalanan anlaşmanın onaylandığına dair kanunun iptali ve 
yürürlüğünün durdurulmasını istemişti. CHP tarafından Anayasa 
Mahkemesi’ne taşınan Akkuyu’da nükleer santral kurulmasına iliş-
kin kanunun iptal istemi reddedildi.5 

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye ve Rusya Federasyonu 
arasında 12 Mayıs 2010 tarihinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve 
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Dimitri Medvedev başkanlığın-
da kurulan Rusya Federasyonu Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) 
bünyesinde yer alan Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun ikinci top-
lantısına katılmak üzere 25 Ocak 2012’de Moskova’ya bir ziyaret ger-
çekleştirdi. İkili ilişkilerde gündemde bulunan konular ile her iki ülke 
için önem taşıyan küresel ve bölgesel sorunların ele alındığı ÜDİK 
toplantısı sonunda Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları 30 maddelik 
ortak bir bildiri yayınladı.6 Oldukça olumlu bir havada geçen toplan-
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tıya katılan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu iki ülke ilişkilerinde 
gelinen noktayı paradigmatik bir değişim olarak niteledi.7

Bir taraftan bu gelişmeler yaşanırken, diğer taraftan ilişkilerin si-
vil toplum ve medya ayağına da iki ülke kültürel ilişkilerinde daha 
fazla eğilmeye başlandı. Türk-Rus Kültür Vakfı, Rus-Türk İşadamları 
Birliği gibi kuruluşlar karşılıklı sempozyumlar, konferanslar, semi-
nerler organize ettiler.8 26-27 Ocak 2012’de Yunus Emre Enstitüsü 
Türkoloji Koordinatörlüğü, Türk ve Rus Türkologların katılımıyla 
“Günümüz Rusya’sında Türkiye Çalışmaları Sempozyumu” düzen-
ledi.9 Özellikle Ortadoğu coğrafyasında ilgiyle izlenen Türk dizileri 
Rusya’da da oldukça ilgi ile izleniyor.10 Örneğin, Türkiye’de tartışma-
larla birlikte yayınlanmasına devam edilen “Muhteşem Yüzyıl” dizisi 
14 Ocak 2012 tarihinden itibaren Rusya’nın “Domaşnıy” adlı tele-
vizyon kanalında “Velikolepniy vek” adı ile yayınlanmaya başladı. 
STS kanalı ise “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisini “Suçsuz Suçlu” adıyla 
yayınlamaya başladı. 

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde dikkat çeken noktalardan 
birisi de karma evlilikler ve bu evliliklerden doğan binlerce çocuk. 
İleriki yıllarda Türk ve Rus halkları arasındaki ilişkilere bu çocuk-
ların olumlu etkisinin olması beklenmektedir. Nitekim Dışişleri Ba-
kanı Ahmet Davutoğlu Ocak 2012’de gerçekleşen Moskova ziyareti 
dönüşünde “Türk-Rus evliliklerinin sayısının artması önemli. Ben 
Rus gelinlerin sayısı artsın istiyorum. Çünkü Rus gelinler, Türk aile 
yapısına çok uygun. Rus aile kültürü ile Türk aile kültürü birbirine 
çok yakın, çok uyumlu” sözleri bu durumun en üst düzeyde nasıl 
algılandığının göstergesi diyebiliriz.11

2012 yılı bir taraftan da Suriye krizinin gölgesinde başladı. 8 
Şubat’ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı 
Dmitri Medvedev’i telefonla aradı ve Suriye krizi hakkında görüşme 
yaptı. Taraflar kriz hakkındaki görüşlerini paylaştılar.12 Türkiye’nin 
güvenlik endişeleri üzerine Türkiye-Suriye sınırına yerleştirilecek 
Patriot füzeleri iki ülke ilişkilerini gerdi. ABD’nin kurmaya çalıştığı 
füze kalkanının bir parçasının Soğuk Savaş yıllarında Rusya’yı hedef 
alan Malatya-Kürecik radar üssünde aktif hale gelmesi Moskova’yı 
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endişelendirdi. Rusya, füze radar sisteminin 1 Ocak 2012’den itiba-
ren aktif hale gelmesini Rusya ile NATO arasında mevcut güç denge-
lerini bozduğu düşüncesiyle olumsuz karşıladı.13 Füze kalkanını sık 
sık gündeme taşıyan Rus yönetimi NATO’nun füze kalkanı sistemine 
karşı önlemler alacağını beyan etti. “Füze kalkanı projesine asimetrik 
ve etkili bir yanıt verilmeli” diyerek askeri harcamaları arttırma ve 
orduyu modernleştirme sözü veren Rusya Başbakanı Putin, başkan-
lık görevine başladıktan sonra da konuyu gündemde tutmaya devam 
etti.14 Kürecik’te konuşlandırılan NATO füze radar sistemine karşı 
olan ve İran’a yapılacak bir askeri saldırının bölge ve tüm uluslara-
rası ilişkiler sistemi için felaket olacağını açıklayan Rusya’nın Kara 
Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Aleksandr Nikolayeviç Postnikov, 
1 Mart 2012 tarihinde Türkiye’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. 15 
Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Hayri Kıvrıkoğlu’nun davetlisi ola-
rak Ankara’ya gelen Postnikov, çeşitli birlik, kurum ve kuruluşlarda 
incelemelerde bulundu.16

Mart 2012’de Rusya’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Vla-
dimir Putin’in kazanması üzerine Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan 
Erdoğan telefonla Putin’i tebrik ettiler. Diğer taraftan, Suriye konu-
su ikili ilişkilerde sorun kaynağı olmaya devam ediyordu. Rusya’nın 
Suriye’yi BM Güvenlik Konseyi’nde aldığı veto kararlarıyla adeta ka-
natları altına alması Türkiye’yi memnun etmedi. Rusya Dışişleri Ba-
kanı Lavrov 9 Nisan’da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile telefon 
görüşmesi gerçekleştirdi. Lavrov, Türkiye’nin kendilerine Suriye’de 
tek taraflı olarak herhangi bir eylemde bulunmayacağı teminatı ver-
diğini söyledi.17 “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Dı-
şişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun da yer aldığı bir heyetle, 
Seul’de düzenlenen Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne katılmak üzere 19 
Nisan’da gerçekleşen Güney Kore’yi ziyaretinde Rusya Devlet Başka-
nı Dimitri Medvedev ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, ulusla-
rarası sorunlar ve Suriye krizi etrafında görüş alışverişinde bulundu-
lar. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 20 Nisan’da NATO-Rusya Dı-
şişleri Bakanları toplantısı için bulunduğu Brüksel’de Rus meslektaşı 
Sergey Lavrov’la bir araya geldi. 
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Sivil toplum kuruluşları bir taraftan ilişkilerde yakınlaşma vesi-
lesi olurken başka yönlerden zaman zaman iki ülke ilişkilerinde kü-
çük çaplı tartışmalara sebebiyet de verdiler. Örneğin, Rusya Dışişleri 
Bakanlığı, 12-13 Mayıs’ta İstanbul’da Kafkasya Forumu olarak “İM-
KANDER” tarafından organize edilen konferansı Rusya’nın toprak 
bütünlüğünü tehdit eden, vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye so-
kan ve iki ülke arasındaki ilişkileri gölgeleyen Rusya karşıtı toplantı 
olarak nitelendirip bu tür toplantıların Türkiye’de yapılmasının kabul 
edilemez olduğunu açıkladı. Açıklamada bu tarz etkinliklerin iki ülke 
arasında mevcut ortaklık atmosferine gölge düşürdüğü ve Türkiye’nin 
bu tür organizasyonlara izin vermemesi istendi.18 Madalyonun diğer 
tarafından bakıldığında ise, Moskova’da çok rahat bir şekilde faaliyet-
lerine devam eden PKK kontrolündeki Kürt sivil toplum kuruluşları 
konusunda Türkiye’den Rusya’ya ne yazık ki ciddi düzeyde bir uyarı 
verilmediğini belirtmek lazım.19 Ayrıca, kimi Ergenekon sanıkla-
rının mahkeme sürecinden dolayı Rusya’ya kaçması zaman zaman 
Rusya hakkında olumsuz imaj oluşmasına sebebiyet verdi.20

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Rustam Minnihanov, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun daveti 
üzerine 30-31 Mayıs tarihlerinde Türkiye’de resmi temaslarda bulun-
du. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2009’da ve Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011 yılında Rusya’ya yaptıkları ziyaret 
çerçevesinde Tataristan’a da gittiklerini hatırlatarak, Minnihanov’un 
Tataristan’dan Türkiye’ye resmi ziyaret düzenleyen ilk cumhurbaş-
kanı olduğunu söyledi.21 Türkiye ile Tataristan arasında yapılan üst 
düzey karşılıklı resmi ziyaretlerin aslında bir taraftan sembolik an-
lamda Türkiye ile Rusya arasındaki güven ilişkisinin arttığı anlamına 
da geliyor diyebiliriz. 1990’lı yıllarda bu türden ziyaretler Rusya tara-
fından pek olumlu karşılanmayabilirdi.

İlişkiler -eğer Suriye konusu sayılmazsa- gerçekten de çok iyi dü-
zeyde seyretmekteydi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, iş adam-
larının katılımıyla 9 Haziran’da Akçaabat İlçesi›nde bir restoranda 
düzenlenen toplantıda Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki iliş-
kiler hakkında bilgiler vermiş ve “Türkiye-Rusya ilişkileri altın çağı-
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nı yaşıyor. Vizeleri kaldırdık, Türk dış ticaretinde Rusya, Türkiye›nin 
bazı yıllar birinci, bazı yıllar ikinci ortağı oldu. Büyük yatırımlar ya-
pıyoruz” açıklaması yapmıştı.22 

İki ülke ilişkilerine olumlu anlamda etki eden bir başka önem-
li gelişme ise 2012 yılı ortasında yaşandı. Çin’in Şanghay kentinde 
1996’da toplanan Rusya, Çin, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan’ın 
kurduğu “Şanghay Beşlisi”, 2001’de Özbekistan’ın da dâhil olması ile 
Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) dönüştü. Hindistan, İran, Moğo-
listan ve Pakistan’ın gözlemci üye olduğu ŞİÖ, 2008’de aldığı kararla, 
gözlemci üye statüsünün yanısıra “diyalog ortaklığı” statüsü de oluş-
turdu. 2009’da Yekaterinburg’da gerçekleşen zirvede Belarus ve Sin-
gapur örgüte “diyalog ortağı” olarak kabul edilmişlerdi. 6-7 Haziran 
2012’de Pekin’de yapılan ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi›nin 12. top-
lantısında Türkiye’ye de “diyalog ortağı” statüsü verildi.23 Rusya’nın 
Türkiye’ye bu konuda destek verdiğine dair çeşitli yorumlar yapıldı. 
Türk dış politikasına farklı bir açılım katan bu gelişme genel olarak 
olumlu karşılandı. 

Aynı dönemde, ekonomik krizi yavaş yavaş atlatan iki ülke ara-
sındaki ticari-ekonomik ilişkiler de 2012’de artmaya devam etti. 2012 
yılı Türkiye’nin ithalatında ilk sırayı 26,619 milyar dolarlık ithalat ile 
Rusya Federasyonu aldı. Rusya’nın Türkiye’nin ihracatındaki payı ise 
6,683 milyar dolar oldu.24 2012 yılı iki ülke ticaret hacmi yaklaşık 35 
milyar doları bulmasına rağmen 2009 yılında alınan ticaret hacmini 
100 milyar dolara çıkartma hedefinden uzakta kaldı. Ancak artan 
ilişkiler bu hedefin mümkün olabileceğinin işaretlerini de taşıyordu. 
İŞKUR 2012 yılın Ocak-Ekim döneminde yurt dışına gönderilen işçi 
sayısı ile ilgili raporunu yayınladı. Yurt dışına gönderilen işçi sayısı 
43 bin 47, bunlardan Rusya’ya gidenler ise 11 bin 39 kişiydi. Ayrıca 
250-300 bin Rus vatandaşına Rusya’daki Türk firmalarının istihdam 
sağladığı bilgisi açıklandı.25 Ticari-Ekonomik ilişkilerde 2012 yılında 
yaşanan en dikkat çekici gelişmelerden birisi Rusya’nın önde gelen 
bankalarından Sberbank’ın Haziran 2012’de Denizbank’ı 3,54 milyar 
dolara satın alması oldu.26 TÜSİAD 21-22 Haziran 2012 tarihlerin-
de St. Petersburg’da yapılan Saint Petersburg Uluslararası Ekonomik 
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Forumu’na (SPIEF) kurumsal olarak katılım gösterdi. Forum çerçe-
vesinde TÜSİAD, Türkiye ekonomisini ve yatırımlarını konu alan 
bir oturum düzenledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 
oturuma katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Meksika’nın başkanlığı altında Los Cabos’ta 18-19 Haziran’da ger-
çekleştirilen 7. G-20 Zirvesi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile ikili görüşmelerde bulun-
du. Putin görüşmenin başında, “Tanrıya şükür aramızda bir tek prob-
lem bile yok. Ortaya çıkabilecek tüm sorunlara dikkatle yaklaşıyoruz 
ve hızla çözüyoruz. İlişkilerimiz enerjik ve gelişimci bir seyir izliyor. 
İşbirliğimiz gelecekte de hep gelişecek” açıklamasını yaptı. Başbakan, 
ikili ve bölgesel konuları görüşmede değerlendirdiklerini söyledi. Gö-
rüşmenin ana gündemini Suriye’deki son gelişmeler oluşturdu. Erdo-
ğan, Suriye yönetimine destek veren Rusya’ya masum halkın öldürül-
mesiyle ilgili ayrıntılı bilgi vererek destek bulmaya çalıştı.27 

2012 yılı ortalarına gelindiğinde iki ülke arasındaki ilişkilerde baş 
gösteren yılın ilk ciddi gerilimi 22 Haziran 2012 tarihinde bir Türk 
savaş uçağının uluslararası sularda Suriye tarafından düşürülmesinin 
ardından yaşandı. Uçağın nasıl ve kim tarafından düşürüldüğü konu-
sunda yapılan tartışmalarda, Suriye’nin Tartus limanından Rus tek-
nisyenlerce ateşlenen bir füzenin kullanılarak Türkiye’ye mesaj veril-
mek istendiği iddiaları gündeme geldi.28 Bu iddialar Rusya tarafından 
yalanlandı, akabinde Türkiye tarafından da böyle bir ihtimalin hiç 
bir şekilde düşünülmediği açıklandı. AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Ömer Çelik, Suriye’nin Türk askeri uçağını düşürmesine ilişkin 
“Bir Rus faktörünün işin içinde olduğu hiçbir şekilde düşünülmüyor. 
Rusya’nın böylesine çılgınca bir şeye girişmesinin de bir mantığı yok, 
herhangi bir Rus askeri unsuruyla böyle bir çatışma içerisine girme-
sinin de imkânı yok” şeklinde bir açıklama yaparak iki ülke arasında 
tansiyonun düşmesine katkıda bulundu.29 Rusya Dışişleri Bakanı Ser-
gey Lavrov, 22 Haziran tarihinde Doğu Akdeniz’de düşen Türk askeri 
uçağıyla ilgili ellerindeki tüm bilgileri Ankara’ya aktardıklarını açık-
ladı.30 Bu tür açıklamalar sorunun kriz boyutuna yükselmesini engel-
ledi. Ancak Başbakan Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından 
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yapılan “Suriye’nin Türk jetini düşürmesi provokasyon veya planlı 
bir eylem olarak görülmemelidir”31 şeklindeki açıklamasına, “Sayın 
Lavrov’un açıklaması neye dayalı bilmiyorum. Dün, Dışişleri Baka-
nımızla yaptıkları görüşmeler daha farklıydı. Buradaki açıklaması 
herhalde Suriye mahfilleriyle yaptığı görüşmeden hareketle, onların 
diliyle biraz konuşmuş olsa gerek” sözleriyle tepki gösterdi.32 

Başbakan Erdoğan böyle bir atmosferde 18 Temmuz tarihinde 
Moskova’ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi. Türk basınında bu 
ziyareti Erdoğan’ın stratejik hamlesi olarak yorumlayanlar oldu.33 
Beklenenden uzun geçen ikili görüşmelerde Putin ve Erdoğan’ın 
Suriye krizi de dâhil birçok konuyu gündemlerine aldıkları yo-
rumları yapıldı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, gazetecilerin 
Suriye’ye ilişkin soruları üzerine, “Dün Sayın Başbakanımızın da 
vurguladığı gibi Rusya’da yaptığımız görüşmeler son derece verimli 
geçmiştir. İkili ilişkilerimizde son yıllarda gittikçe ivme kazanan 
süreç daha da ileriye taşınacak şekilde siyasi irade ortaya konmuş-
tur. Bölgesel ve uluslararası konuları da çok dostane bir şekilde 
ele aldık. Türkiye-Rusya ilişkileri hem ikili bağlamda, hem ilgili 
bölgelerde, Balkanlar’da, Kafkaslar’da, Orta Asya’da, Orta Doğu’da 
karşılıklı istişareye açık ilişkiler olmuştur” açıklamasını yaptı.34 Bu 
durum, Suriye krizine rağmen iki ülkenin ikili ilişkilerinin krizden 
ayrı olarak planlanan şekilde yürütülmek istendiğine dair görüşü 
daha da güçlendirdi. 

Bu ziyaretten akıllarda kalan en önemli noktalardan birisi, 
Erdoğan’ın Türkiye’ye döndükten sonra bir televizyon kanalında 
kendisiyle yapılan bir söyleşide “Putin’e ‘Zaman zaman bize takılı-
yorsun. AB’de ne işin var diyorsun. O zaman ben de şimdi size takıla-
yım. Hadi gelin bizi Şangay Beşlisi’ne dâhil edin, biz de AB’yi gözden 
çıkaralım’ şeklinde bir latife yaptım” sözleri oldu.35 Temmuz 2012’de 
latife olarak ifade edilen bu sözler, Türkiye’nin yakın zamanda ŞİÖ’de 
diyalog ortağı statüsü olmasından hemen sonra dile getirilmişti. 
Erdoğan’ın 24 Ocak 2013’te yine aynı televizyon programında yeni-
den ama daha ciddi tonda ifade edilince Türk kamuoyu bir süreliği-
ne Türkiye’nin ŞİÖ üyeliğini hararetle tartıştı.36 
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Türkiye ve Rusya için 2012’nin en önemli ekonomik olaylarından 
biri, Rusya’nın Ağustos ayında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üye-
liğini kazanması oldu. Rusya’nın DTÖ’ye üyeliği, Rus girişimciler 
ile yabancı girişimciler arasında eşit iş fırsatlarının oluşturulması, 
gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve Rusya ekonomisinde ya-
bancı sermayenin arttırılması anlamına geldiğinden Türkiye açısın-
dan da önem arz ediyordu. Ayrıca, Rusya 2013’te, Türkiye ise 2015’te 
G-20’de dönem başkanlığını yürütecekler. Bu durum da işbirliği 
perspektifini artırmaktadır. 

2012 yılında iki ülkenin karşı karşıya kaldığı en önemli kriz ise 
Moskova’nın Vnukova havaalanından kalkan Suriye havayolu şirke-
tine ait Airbus A-320 tipi yolcu uçağının silah taşıdığı şüphesi ile 10 
Ekim tarihinde Türkiye tarafından Ankara Esenboğa Havalimanı’na 
zorunlu olarak indirilmesinin ardından yaşandı.37 Chicago Ulusla-
rarası Sivil Havacılık Sözleşmesi’nin 35. Maddesine göre, bir devlet 
kendi hava sahasını kullanan uçaklarda “savaş malzemesi, silah ya 
da araçların” bulunduğu yönünde kuvvetli şüphe duyarsa müdahale 
hakkına sahipti. Askeri malzemelerin taşınması ancak hava sahası 
kullanılan ülkenin izni ile gerçekleşebiliyordu. Suriye uçağı ile ilgili 
gelişme, Rus basınının ön sayfalarında yer aldı ve hararetle tartışıldı. 
Hatta Rusya’nın bazı ünlü Türkologları bu gelişme üzerine “savaşa 
gidildiği” açıklaması dahi yaptılar.38 Türkiye’nin ise uçak incele-
mesine ilişkin yaptığı açıklamalarda Rusya ile ilgili dikkatli bir dil 
kullanması krizi derinleşmekten korudu. Uçağın kargosunda ya-
pılan incelemenin ardından Türkiye silah parçalarına rastlandığını 
açıklarken, Rusya ise bulunan malzemeye resmen sahip çıkmaktan 
kaçınarak uçağın taşıdığı yükün askeri malzeme olmadığını açıkla-
dı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’dan Şam’a giden 
Suriye Havayolları’na ait uçağın Ankara’da indirilmesinin Rusya-
Türkiye ilişkilerine zarar vermeyeceğini açıkladı.39 Bununla birlik-
te Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara’ya indirilen Suriye 
yolcu uçağında silah ve mühimmat bulunmadığına dair Türkiye’den 
açıklama beklediklerini söyledi.40 Başbakan Erdoğan, Azerbaycan 
Ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilere yaptığı açık-
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lamada “Rusya, bizden bilgi istiyor. Bizden bilgi istemene gerek yok, 
o bilgiyi bu ilgili büroya sor, o sana versin” şeklinde bir açıklamayla 
cevap verdi.41

Suriye uçağının indirildiği günün sonrasında Rusya Devlet Baş-
kanı Putin’in 14-15 Ekim 2012 tarihleri arasında gerçekleşmesi bek-
lenen Türkiye ziyaretinin ertelendiğinin açıklanması pek çok kesim 
tarafından Rusya’nın Türkiye’ye tepki mesajı olarak algılandı. Basın-
da ziyaretin yeni tarihi konusunda tartışmalar sürerken Rusya’dan 
ziyaretin 3-4 Aralık 2012 tarihinde gerçekleşeceği açıklaması geldi. 
Buna rağmen basında eğer silahlar iade edilmezse Putin’in, Türkiye 
ziyaretini yeniden ve süresiz erteleyeceğine dair haberler yapıldı.42 

Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen Rusya Devlet Başkanı 
Putin’in Türkiye ziyareti 3 Aralık’ta gerçekleşti. Ziyaret kapsamında 
iki ülkenin şirket, kurum ve bakanlıkları arasında toplam 11 işbir-
liği anlaşması imzalandı. Ziyaret sırasında Türkiye-Rusya arasında 
gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı, her iki 
ülke tarafından yapılan karşılıklı olumlu açıklamalar, imzalanan an-
laşmalar bütün dünyaya iki ülke arasındaki ilişkilerin uçak krizinden 
etkilenmeyecek kadar güçlendiğini, derinlik kazandığını, istikrarlı 
ve sağlam bir şekilde devam ettiğini gösterdi. Bu tavırlarıyla birlikte, 
iki ülke Suriye krizinin başından itibaren ilişkilerde yaşanan bütün 
sıkıntılara rağmen ilişkilerin en az düzeyde etkilenmesi için mak-
simum çaba sarfettiler diyebiliriz. Bir anlamda Putin’in ziyareti iki 
ülke arasında güven tazelenmesine ortam sağladı. Özellikle Putin’in 
ziyaret sırasında sarf ettiği “Suriye rejiminin avukatı değiliz” sözleri 
dikkatleri çeken bir açıklama oldu. 43 

2012 yılı içerisinde Türk-Rus ilişkilerinde ön plana çıkan diğer 
bir sorun Rusya’nın Irak’la imzaladığı ve kısa bir süre sonra askıya 
alınan askeri anlaşmadan kaynaklandı. Sonradan yolsuzluk sebebiy-
le askıya alınan Rusya’nın Irak ile 4,3 milyar dolarlık bir askeri anlaş-
ma imzalaması Ankara tarafında hoşnutsuzluk yaratmıştı.44

Toplumsal anlamda Türk-Rus ilişkileri bu tür krizlerden etkilen-
meden devam ediyordu. Türkiye 2012 yılında turizmden yaklaşık 25 
milyar dolar gelir elde etti. Toplam 30 milyon turistin 3,6 milyonu 



350

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2012

ise Rusya vatandaşı idi. Bu rakam önceki yıla oranla %3,8 daha faz-
la idi. İlk sırayı Almanlar (%15,8), ikinci sırayı ise Ruslar (%11,3) 
aldı.45 25 Mart 2012 tarihinde tüm seferlerini Moskova’nın Vnukovo 
Havalimanı’na taşıyan Türk Hava Yolları, sene başında Moskova için 
hedef olarak belirlediği 500 bininci yolcuya 7 Aralık’ta ulaştı. 

Türkiye ve Rusya arasında arasındaki kültürel ilişkilerde önemli 
rol oynayan noktalardan bir diğeri de iki ülke halkının birbirlerini 
daha yakından tanımasına vesile olacak edebiyat ve sanat gibi alanlar. 
Bu konuda da 2012 yılında güzel gelişmeler yaşandı. 19 Eylül 2012’de, 
Moskova’da, Rusya Devlet Kütüphanesi Doğu Edebiyatı Merkezi’nde 
Türk Araştırmaları Merkezi açıldı. Türkiye’nin Moskova Büyükelçili-
ği Rusya genelinde faaliyetlerini sürdüren Türkoloji fakülte ve bölüm-
lerine kitap desteğinde bulundu. Rusya’da üniversitelerin Türkoloji 
fakültelerine/bölümlerine kitap yardımı projesine Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Garanti Bankası Yayınevi ve Bilgi Üniversitesi Yayınları 
destek verdi. Bu kapsamda modern ve klasik edebiyat, tarih, felse-
fe, kültür, şehircilik, dil, din, folklor ve coğrafya gibi farklı alanlarda 
toplam 2180 kitap Moskova, St. Petersburg, Astrahan, Kazan, Saratov, 
Ekaterinburg, Ufa’daki üniversitelere gönderildi.

Karşılıklı yatırımlar da bu dönemde artış gösterdi. 2012 senesi 
itibariyle Rusya’da 3 bin dolayında Türk şirketi faaliyet gösterirken, 
Türk şirketlerinin Rusya’da yaptığı doğrudan yatırım miktarı ise 
7,3 milyar dolara ulaşmıştı. Türkiye’ye yatırım yapan Rus sermaye-
si ise 6 milyar dolar olarak kayıtlara geçmiştir.46 6-7 Ekim 2012’de 
Marmaris’te “İnşaat Alanında Rus-Türk İlişkilerinin Geliştirilme 
Yolları” konulu uluslararası konferans düzenlendi. Rusya’dan ve 
Türkiye’den inşaat sektöründe faaliyet gösteren 50’ye yakın şirket 
temsilcisini bir araya getiren konferans, Rusya Ulusal İnşaatçılar Bir-
liğinin inisiyatifiyle ve Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğinin aktif 
katkılarıyla gerçekleştirildi. Konferansa Türkiye’de inşaat sektöründe 
faaliyet gösteren en büyük şirketler katıldı.47 

Bu gelişmelerle birlikte, iki ülke arasında sorun olan noktalarda 
tartışmalar devam etmekteydi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 
Moskova’nın Türkiye’nin Suriye sınırına yerleştireceği Patriot füze-
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lerine karşı çıkmadıklarını, Ankara’nın meşru müdafaa hakkına en-
gel olmak istemediklerini söyledi. 3 Aralık’ta Türkiye’de temaslarda 
bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Patriotların bölgede 
tansiyonun yükselmesine neden olacağını kaydetmiş, Suriye yöne-
timinin Türkiye’ye saldıracak potansiyele sahip olmadığını vurgu-
lamıştı. Suriye lideri Beşşar Esed’in avukatı olmadığını ifade eden 
Putin, muhtemel saldırı konusunda ise garanti vermek istememişti.48 

Sonuç

1990’lı yıllar birçok alanda Türk-Rus ilişkilerinde rekabetin öne 
çıktığı yıllar olarak hafızalarda iz bıraktı. 2000’li yıllar iki ülkenin ara-
larındaki güven ilişkisini güçlendirme yönünde arayış içerisine gir-
dikleri yıllar olarak öne çıktı. 2012 yılında iki ülke karşılarına çıkan 
fırsatları iyi değerlendirdiler diyebiliriz. İlişkilerin bu duruma gelme-
sinde Putin ve Erdoğan’ın kimyalarının uyuşması, kişisel dostlukları 
da şüphesiz önemli rol oynadı. Ekonomik, ticari, siyasi, turizm ve kül-
türel alanda ilişkileri çok boyutlu ortaklık seviyesine çıkaran Rusya ve 
Türkiye, 2012’de adeta bir “Suriye testinden” geçti. Bu testi geçerken 
Türkiye ve Rusya’nın, Suriye üzerine farklı görüşlerine rağmen gide-
rek yoğunlaşan ekonomik ve ticari ilişkilerinden doğan kazançlarına 
öncelik verdiği söylenebilir. Bunun en açık örneklerinden biri askeri 
mühimmat taşıdığı gerekçesiyle Ankara’ya zorunlu olarak indirilen 
Suriye yolcu uçağı üzerine iki ülkenin sergiledikleri makul tavır gös-
terilebilir. Ancak bu durum, mesela patriot füzelerinin Türk toprak-
larına yerleştirilmesi ve radar üssü gibi meselelerin Moskova-Ankara 
ilişkilerini karşılıklı olarak zedelemediği anlamına kesinlikle gelme-
mekteydi. Bu tür konular taraflar için her ne kadar can sıkıcı olsa da 
iki ülke hemen arkasından ilişkilerini daha ileriye götürecek 10’dan 
fazla anlaşmaya imza atma başarısı gösterdiler. Bu durum bize, iki ül-
kenin artık kriz yönetimi konusunda karşılıklı olarak ustalaştıklarına 
ve birbirlerini anlamaya başladıklarına işaret ediyor. 

Türkiye ile Rusya arasında birçok alanda gelişen ilişkilerin varlığı 
ve iki ülke arasındaki üst düzey diyalog mekanizması siyasi alanda 
bütün bir yıl boyunca yaşanan sorunların ilişkileri ciddi derecede 
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sarsacak krizlere dönüşmesinin önüne geçti. Bu durum bir taraftan 
da siyaset, ekonomi, ticaret, kültür, enerji ve diğer alanlarda hızla 
gelişen ilişkilerin Suriye krizi, füze kalkanı, uçak krizi, Arap Baharı 
ya da başka diğer sorunlarla yıpranmayacak kadar sağlam bir ku-
rumsal yapıya dönüştüğünü ortaya koydu. Soğuk Savaş yıllarının gü-
venilmez “NATO” üyesi, 1990’lı yılların rakibi Türkiye bir anlamda 
günümüzde Moskova’nın gözden çıkarmaya cesaret edemeyeceği bir 
ortak haline geldi. Bir zamanlar kuzeydeki büyük tehdit olarak görü-
len Rusya ise stratejik ortak olarak görülmeye başladı. Bavul ticareti, 
turizm, eğitim, karma evlilikler gibi toplumsal temaslarla daha da 
yakınlaşan Türkiye-Rusya ilişkileri yakalanan seviye ve içerik an-
lamında günümüzde oldukça mesafe kaydetti. Türkiye’nin son dö-
nemde geliştirdiği “sıfır sorun” yaklaşımı belki Suriye, Irak, İran ve 
Ermenistan gibi ülkelerle olan ilişkilerde istenilen neticeyi veremedi 
ama Rusya ile olan ilişkilerde oldukça tatmin edici meyveler verdi. 
2006’da “stratejik ortaklık” ifadesiyle ilişkilerde yeni bir kapı aralandı 
ve her konuda rahatça konuşulabilen çok boyutlu ve kurumsal bir 
ilişki düzeyine geçildi. 

Madalyonun bir tarafından bakıldığında, ticari-ekonomik ilişki-
ler, enerji ilişkileri, turizm ilişkileri, kültürel ilişkiler, kimi bölgesel 
ve küresel sorunlarda izlenen benzer veya yakın politikalar, vizelerin 
karşılıklı kaldırılması, Karadeniz’de sürdürülen işbirliği, iki ülke ara-
sında üst düzey işbirliği konseyinin kurulması ve siyasi diyaloğun 
artması gibi noktalardan bakıldığında ilişkiler tarihte hiç olmadığı 
kadar iyi durumda diyebiliriz. Madalyonun diğer tarafından bakıl-
dığında ise Kıbrıs, Ermenistan, PKK, Dağlık Karabağ, Kosova, Arap 
Baharı ve Suriye krizi gibi konularda yaşanan görüş farklılığı, Güney 
Kafkasya’da bir türlü bitmeyen rekabet gibi sorunlu alanların da bu-
lunduğunu görmekteyiz. 

2012 yılında ilişkilerin dikkat çekici olan bir yönü de tarafların 
işbirliği alanlarını bilinçli bir şekilde öne çıkartırken sorunlu alan-
ları ise yüksek sesle dillendirmemeye çalışmaları veya kapalı kapı-
lar ardında başarıyla müzakere edebilmeleridir. 2012 yılının iki ülke 
ilişkilerine damga vuran konusunun rahatlıkla Suriye krizi olduğunu 
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söyleyebiliriz. Suriye’de yaşananlar hakkında farklı görüşte olmaları-
na rağmen iki ülkenin de bu durumun ikili ilişkilerde ciddi bir kriz 
oluşturmasının önüne geçebilmeleri ilişkilerin ulaştığı seviyeyi gös-
termesi açısından turnusol kâğıdı işlevi görmüştür. İki ülke bu krizi 
ortak politikalarla çözebilme başarısını gösterebilselerdi, bu durum 
Ankara ve Moskova arasındaki karşılıklı güven duygusunu hiç ol-
madığı kadar artıracak, bu başarıyı diğer sorunlu alanlara kaydıra-
bilecek ve ilişkileri gerçekten “stratejik” boyuta çıkartabileceklerdi. 
Bunun için henüz geç olmasa da artık çok zor diyebiliriz.

Güvenlik söz konusu olduğunda iki ülke çıkarlarının mutlaka 
uzlaşacağı bazı sebeplerden dolayı beklenemez. Tam anlamıyla bir 
güven ilişkisini kurduklarını söylemek için ise henüz erken. Önü-
müzdeki yıllarda da Türk-Rus ilişkilerinin genel yapısının çoğun-
lukla işbirliği ama bazı hassas konu ve alanlarda görüş ayrılığı veya 
kontrollü rekabet boyutunda devam edeceğini söyleyebiliriz. İki ülke 
çok geniş bir coğrafyada farklı kimliklere ve farklı çıkar algılamala-
rına sahiptir. Rusya, güçlendikçe dış politikada zaman zaman sert 
güç kullanmaya meyleden bir ülke görüntüsü vermektedir. 2008’deki 
Rusya-Gürcistan savaşında ve yakın dönemde Suriye sorununda iz-
lediği politikada bunu görmekteyiz. 

Aslında iki ülke de bu durumun farkındadır. Yapıları ve bağlı 
bulundukları kurumlar itibariyle birbirlerinden farklı olsalar da bu 
durum aynı zamanda bu iki ülkenin rahat hareket edebilmelerini ko-
laylaştıran bir faktör haline geliyor. Bunun farkında olan iki ülke de 
güvenlik eksenindeki anlaşmazlıkların ikili ilişkilerde temel soruna 
dönüşmemesini zımnen kabul etmiş durumdalar. Birbirlerini oldu-
ğu gibi kabul eden ve bu durumdan maksimum fayda elde etmeye 
çalışan iki ülke profili çizmekteler. Her şeye rağmen, iki ülkenin ara-
larındaki güven ilişkisini artırma yönünde oldukça mesafe aldıkları-
nı söyleyebiliriz. 

Türkiye ve Rusya’nın farklı güvenlik algılarına sahip olması, ilgi 
ve etki alanlarının kesişmesi/çakışması ve bunlara dayalı olarak ge-
liştirdikleri dış politika anlayışlarındaki ayrılma noktaları Soğuk Sa-
vaş sonrası adım adım gelişen çok boyutlu ilişkilerin yumuşak karnı-
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nı oluşturmaktadır. Kimi konularda benzer yaklaşımlar sergileseler 
de görüş ayrılıklarının yaşandığı da gözlemlenmektedir. 2012 yılında 
Türkiye-Rusya ilişkilerinde yaşananlar bu durumun tipik bir örne-
ğidir ve yaşanan krizler iki ülke arasındaki ilişkilere hızlı bir şekilde 
yansımıştır. Günümüzde iki ülkenin ulaştıkları çok boyutlu, derin-
leştirilmiş veya -kimilerine göre- stratejik ortaklığın aynı zamanda 
tarihin kötü izlerini ve paylaşılan coğrafyanın zorluklarını berabe-
rinde taşıdığını unutmamak ve gerektiğinde gerçekçi politikalar iz-
lemeyi elden bırakmamak gerekmektedir. 

Kronoloji

25 Ocak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Üst Düzey İşbirli-
ği Konseyi (ÜDİK) bünyesinde yer alan Ortak Stratejik 
Planlama Grubu’nun ikinci toplantısına katılmak üzere 
25 Moskova’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

1 Mart Rusya’nın Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alek-
sandr Nikolayeviç Postnikov Türkiye’ye sürpriz bir ziya-
ret gerçekleştirdi.

26-27 Mart Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Dışişleri 
Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun da yer aldığı bir he-
yetle, Seul’de düzenlenen Nükleer Güvenlik Zirvesi’nde 
Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev ile görüştü.

18-19 Haziran  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Meksika’nın başkanlığı al-
tında Los Cabos’ta gerçekleştirilen 7. G-20 zirvesinde Rusya 
Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

18 Temmuz Başbakan Erdoğan Moskova’ya günübirlik bir ziyaret ger-
çekleştirdi.

10 Ekim Moskova’nın Vnukova havaalanından kalkan Suriye ha-
vayolu şirketine ait Airbus A320 yolcu uçağı silah taşı-
dığı şüphesi ile Türkiye tarafından Ankara Esenboğa 
Havalimanı’na indirildi.

3 Aralık Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye-Rusya 3. Üst Dü-
zey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) Toplantısı çerçevesinde 
Türkiye’yi ziyaret etti. 

21 Aralık Türkiye-Rusya Federasyonu terörle mücadele istişareleri 
iki ülkeden ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla 
Moskova’da gerçekleştirilmiştir.
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Giriş

Türkiye’nin Balkanlar’a yönelik politikası iç içe geçmiş birkaç çer-
çeve açısından değerlendirilmelidir. Bu çerçeveleri Türkiye’nin Bal-
kanlar bölgesiyle olan coğrafi ve demografik-kültürel bağları itibarıy-
la tanımlamak mümkünse de bu unsurlar dış politika analizi yapmak 
için tek başına yeterli olmayacaktır. Birincisi, Türkiye bir Balkan dev-
letidir, ama aynı zamanda bir Avrupa devletidir ve Balkanlar’ın enteg-
re olmaya çalıştığı Avrupa Birliği ile doğrudan özel ilişkileri ve Balkan-
lar’daki devletlerle birlikte yer aldığı bölgeselcilik süreci çerçevesinde 
dolaylı ilişkileri olan bir devlettir. İkincisi, Türkiye bir NATO üyesidir 
ve gerek Balkanlardaki şu anda sağlanmış olduğu görülen güvenlik 
ortamının yaratılmasında doğrudan rol almış, gerekse örgüte üyelik 
sürecinde desteğini esirgemediği Balkanlı dostlarının aynı zamanda 
müttefiki haline gelmiştir. Üçüncüsü, Türkiye Balkanlar’da istikrar-
lı bir biçimde ilerleyen siyasal dönüşümlerin hem kurgulanmasında 
hem de süreçlerin ilerlemesinde etkin roller üstlenmiş bir devlettir. 
Örneğin, Bosna’da Barış Uygulama Konseyi’nin (PIC) Yönlendirme 
Komitesinde1 yer almış, Avrupa Konseyi’nin Venedik Komisyonu’na 
Bosna’nın yeni anayasal kurgusu çalışmalarında aktif destek vermiş-
tir. Kosova krizi nedeniyle ilişkileri hasar görmesine rağmen Türkiye, 
Sırbistan’da AB yanlısı siyasal koalisyonun kurulmasında Sırbistan’ın 
talebiyle önemli katkılar sağlamıştır. 
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Türkiye Balkanlar’ın istikrarlı ekonomik gelişmesi doğrultusun-
da kurulan İstikrar Paktı’ndan (şimdilerde Bölgesel İşbirliği Kon-
seyi) Karadeniz Ekonomik İşbirliği’ne uzanan bölgesel örgütler 
ağı içinde de yerini almıştır. Türkiye özellikle 2000’lerin başından 
itibaren bölgede ekonomik ağırlığını hissettirmiş ve Yunanistan’ın 
yakın tarihteki ekonomik kriz nedeniyle çekilmesinden sonra da 
bölgesel ekonomik liderlik yolunda önemli avantaj yakalamıştır. 
Bu örgütler karşılıklı ekonomik bağımlılık yoluyla istikrarlı barışın 
sağlanması açısından bir araçtır; bununla birlikte Türkiye, Balkan 
devletlerinin etkin rol oynayamadıkları platformlarda bölgenin is-
tikrarını gözeten bir diplomasi izlemiştir. Türkiye bu siyasetini 2005 
yılında başlatılan Medeniyetler İttifakı, Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi’nin seçilmiş üyesiyken arabuluculuk hususundaki aktif 
siyaseti (örneğin, BM Arabuluculuk Dostları grubunun kurulması 
gibi) ya da İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütlerdeki ko-
numu itibarıyla yürütmüştür. 2

Kuşkusuz Türkiye Balkanlar ile kültürel bağları nedeniyle de 
bölgenin kopmaz bir parçasıdır. Balkanlar’dan Türkiye’ye göç etmiş 
olup asli bölgeleriyle kan bağlarını ya da duygusal bağlarını sürdü-
ren pek çok Türk vatandaşı bulunmaktadır. Tüm Türkiye çapında 
Balkan kültür ve dayanışma derneği ya da benzeri adlarla kurulmuş 
sivil toplum örgütlerinin sayısının 450 civarında olması bu gerçek-
liğe işaret etmektedir. Bu haliyle Balkan kökenli vatandaşlarımızın 
teşkilatları Türkiye’deki sivil toplum alanının önemli bir bölümünü 
de teşkil etmektedir. Türbedar’a göre Balkanlar’da 1 milyon civarın-
da Türk yaşamakta olup Balkan kökenli Türk vatandaşlarının sayısı 
ise 15 milyondan fazladır ki bu durum bu kesimi büyük bir baskı 
grubu yapmaktadır.3 Balkanlar’da yaşayan azımsanmayacak büyük-
lükteki Türk kökenli nüfusun yanısıra özellikle dinsel bağlar nede-
niyle Türkiye’ye yakınlık duyan diğer topluluklar da bulunmaktadır. 
Balkanlar’da yüzyıllar boyunca süren Türk egemenliğinin mirası 
olan eserler de hesaba katıldığında Türkiye’nin Balkan politikasının 
kültürel aidiyet çerçevesi şekillenmektedir. Özellikle ekonomik kud-
reti artan Türkiye, buradaki topluluklarla daha kurumsal bir biçimde 
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ilgilenmeye de başlamıştır. Örneğin 2010 yılında 5978 Sayılı Kanun 
ile kurumsallaşma süreci tamamlanan Başbakanlık Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, ya da Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı (TİKA) faaliyetlerini artan bir tempoda yürütmektedir. 
Balkanlar ile akrabalık ve gönül bağlarını sürdüren vatandaşların 
önemli bir seçmen kitlesini oluşturması özellikle seçim zamanların-
da siyasetçilerin Balkanlar ile ilintili meselelere daha fazla ilgi gös-
termesine neden olmaktadır. Özetle Balkanlar, Türkiye’deki siyasal 
karar alıcılar ve temsilciler için hem bir dış siyaset hem de bir iç si-
yaset meselesidir.

Geriye dönüp bakıldığında, Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu 
yana Balkanlar Türkiye’yi özellikle Avrupa ile birleştiren sorunlu bir 
ara bölge olarak görülmüştür. Türkiye basitçe statükonun kalıcılı-
ğından memnuniyet duymuş, Özal dönemi hariç tutulacak olursa, 
bölgeye yönelik inisiyatifleri tek başına geliştirmek için pek fazla 
çaba harcamamıştır. Bununla birlikte, özellikle 2000’li yılların son-
larından itibaren Türk dış siyaseti gözle görülür derecede aktif bir 
hal almış Balkanlar’a yönelik ilgi ve faaliyetler de buna bağlı olarak 
artmaya başlamıştır. Bunun izahatını ilk olarak Türkiye’nin civar 
coğrafyalarındaki sorunların yapısal anlamda çözüme kavuşturul-
masına yönelik stratejiler geliştirmeye çalışmasında aramak gerek-
mektedir. Özellikle Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun çeşitli 
vesilelerle verdiği demeçlerinden hareketle bu yeni siyasetin genel 
hatlarını çizmek mümkündür. 

Bu çalışmada ilk olarak Balkanlar’a yönelik bu vizyon değişikli-
ğinin ana hatları ele alınmaya çalışılacak ve Türk dış politikasının 
2012 yılında bölgeye yönelik politikaları bu çerçevede değerlendi-
rilecektir. Kuşkusuz, Türkiye’nin şu an itibarıyla izlediği dış politika 
1990’lı yıllara oranla çok daha etkin ve dinamik bir karaktere sahip-
tir. Bu politikanın kurgulanmasında bize göre kendi teorik görüşle-
rini pratiğe dökme fırsatını bulan Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun 
büyük etkisi bulunmaktadır. Bu yüzden Davutoğlu’nun gerek dokt-
riner yaklaşımını içeren Stratejik Derinlik adlı çalışmasını, gerekse 
yukarıda da zikredilen -özellikle diplomatik platformlardaki- gö-
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rüşlerini kabaca bir çerçeve çizmek için mercek altına altına almak 
gerekir. 

Türkiye’nin Genel Dış Politikası Bağlamında Balkanlar’ın Yeri

Balkanlar, Soğuk Savaş boyunca iki blok arasındaki bir ara böl-
ge gibi kalmıştır. Sovyet bloğunun çökmesinin ardından Osmanlı 
Devleti’nin Avrupa kıtasındaki topraklarının nasıl bölüşüleceğine 
dair Şark Sorunu’nun aslında yeni sorunlarla sürdüğü anlaşılmıştır. 
Bu açıdan bakıldığında, 1990’lar neredeyse birbiriyle tamamıyla çe-
lişen Sırp ve Arnavut sorunları ile karakterize edilmiştir. 90’lı yıllar-
da Türkiye, 1920’lerden beri sürdürdüğü politikalara sadık kalmış 
ve mevcut statükonun sürdürülmesi yönündeki tavrını korumuştur.4 
Bununla birlikte, bölgede ortaya çıkan krizlerde özellikle ABD ve di-
ğer Batılı müttefikleri ile birlikte hareket etmiş, gerektiğinde genel-
de Washington’da pişirilen stratejilerin uygulanmasını kolaylaştırıcı 
roller üstlenmiştir.

Türkiye’nin Balkanlar’a yönelik politikalarında her zaman böl-
gede yaşayan soydaş ve akraba topluluklar önem arz etmiştir. Her 
ne kadar Türkiye bu dönemde Bulgaristan’da 1980’lerin ortasından 
sonuna kadar yaşanmış krizin bir benzeriyle karşılaşmamışsa da, za-
man zaman bu topluluklar ve genel bölgesel güç dengesi arasında bir 
tercih yapmaya zorlanmıştır. Bununla birlikte, 1990’ların başındaki 
Bosna krizi aşağıda da tartışıldığı üzere Türkiye’nin dış ilişkilerini 
algılamada yeni bir zihniyet edinmesinde önemli bir rol oynamıştır. 
Türkiye Makedonya, Kosova ve Yunanistan ile olan ilişkilerinde bu-
radaki Türk toplulukların çıkarlarına dair politikaları ile genel bölge-
sel politikaları arasında bir akort tutturamamıştır. 

Özellikle AKP iktidarının ikinci dönemine kadar olan dönemde, 
Türkiye’nin bölgeye yönelik izlediği politikalarda çok derin farklılık-
lar gözlemlenmemiştir. Yine de, özellikle bu dönemden sonraki de-
ğişikliklerin köklerini yine 1990’larda aramak gerekmektedir. Balkan 
bölgesindeki özellikle Müslüman topluluklara karşı artan ilgi Özal’ın 
döneminden bu güne çeşitli perspektiflerden ele alınmıştır. Şüphe-
siz bunlardan en fazla bilineni yeni-Osmanlıcılıktır. Son dönemde-
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ki bölgeye yönelik dış politikanın daha aktif hale gelmesi nedeniyle 
özellikle Balkanlardaki milliyetçi kesimler arasında yeni-Osmanlıcı-
lık nasıl bir ideolojidir sorusuna cevap arandığı görülmektedir. Fa-
kat Türkiye’nin bölgeye yönelik stratejilerini Balkan milliyetçilerinin 
sıklıkla referans verdiği bu dar çerçeve itibarıyla anlamak mümkün 
değildir. Bize göre, Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun teorik yaklaşımı 
ile pratikte gerçekleştirdiklerine bakmak bölgeye yönelik dış politi-
kanın daha doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlayacaktır.

Dışişleri Davutoğlu’nun göreve geldikten sonra çeşitli platform-
larda verdiği mesajlar, uygulamaya koyduğu stratejiler ile kitabın-
daki teorik (jeopolitik) yaklaşım arasındaki paralleliklere de dikkat 
çekilmelidir. Aşağı yukarı teori ve pratiğe bakıldığında genel amaç ve 
araçlar anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’nin söz konusu coğ-
rafyada uluslararası ilişkilerin farklı bir uslüba evrilmesinde öncü 
rolü oynaması istenmektedir. Bu doğrultuda özellikle Türkiye’nin bir 
akil ülke (wise country) olarak kabul edilmesi gerekmektedir. İkinci-
si, Türkiye söz konusu coğrafyada politika sürecinin büyük güçlerin 
tekelinden kurtarılıp bu coğrafyanın sahiplerine verilmesini iste-
mektedir. Özellikle bölgesel sahiplik/sahiplenme Türk Dışişleri Ba-
kanının sıkça telafuz ettiği kavramlardan biridir ve bölgeler itibarıyla 
farklı anlamlar yüklenmektedir. Bu grupiçi dayanışma (in-group so-
lidarity) ve işbirliği aynı zamanda ekonomik anlamda karşılıklı ba-
ğımlılık ile güçlendirilmelidir. Aşağı yukarı bu süreçlerin hepsinde 
Türkiye ya lider ya da kolaylaştırıcı rolü oynamak durumundadır.5 

Bu amaçlara ulaşmak açısından belirtilen araçlara bakıldığın-
da ise kuşkusuz diplomasi en başta gelmektedir. Türk diplomasisi 
özellikle, çatışmaların önlenmesi, çatışma sonrası barışın tesisi sü-
reçlerinde arabuluculuk ve ekonomik işbirliği/yardımlar vasıtasıy-
la söz konusu metacoğrafyanın siyasal ve ekonomik anlamda yeni-
den şekillendirilmesine katkı sağlayacaktır. Türkiye Birleşmiş Mil-
letler ya da Dünya Ticaret Örgütü ve G20 gibi platformlardaki –ki 
söz konusu coğrafyadaki ulusların pek çoğu ya temsil edilmemekte 
ya da etkisiz kalmaktadırlar- konumunu yukarılara taşıyarak daha 
etkili bir rol oynayabilecektir. Üçüncüsü, Türkiye söz konusu coğ-
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rafyada belirli norm ve değerlerin yayılması ve içselleştirilmesi açı-
sından geçerli diğer araçları, örneğin eğitim kurumları ve medyayı 
kullanabilecektir. Tabii ki daha önceden varolan kültürel bağlar 
Türkiye’nin söz konusu araçları daha etkili biçimde kullanmasını 
sağlayacaktır.6 Tüm bu amaçlar ve araçlar genel metacoğrafya için 
geçerlidir; bununla birlikte, Balkanlar söz konusu olduğundan ufak 
nüanslar bulunmaktadır. 

Birincisi, Balkan coğrafyası Türk ulusunun kolektif hafızasında 
daha geniş bir “biz” bilincinin oluşmasında önemli bir rol oyna-
mıştır. Özellikle 1990’ların başındaki Bosna krizi ve yine 1990’ların 
sonundaki Kosova krizi, Türkiye’deki kamuoyunu etkileyen Bulga-
ristan’daki Türklere yönelik muameleler ya da Kıbrıs sorunu gibi 
meselelerden daha farklıdır. Önceki krizler Türk ulusunun uzantısı 
olan topluluklara dairken, bu krizler etnik anlamda farklı unsurla-
rı etkilemiştir. Bu “bizim kim olduğumuza” dair bilişsel anlamda 
köklü değişimi, o zamana dek tartışmalı Osmanlı barışının (Pax 
Ottomana) tekrar kavramsallaştırılması izlemiştir. Daha 1990’la-
rın başında Türkiye’de farklı kesimlerin üzerinde uzlaştıkları nok-
ta, geçmişteki Osmanlı sosyo-politik düzeninin bugünkü modern 
ulus devletlere oranla çok daha etkili bir biçimde Balkanlar’da ba-
rışı tesis edebilmiş olmasıydı. 

Davutoğlu’nun döneminde Osmanlı barışının liberal kurumsalcı 
bir düzlem üzerinde yeniden dillendirilmesi çabalarının hız kazan-
dığı görülmektedir. Bu bağlamda, yine Dışişleri Bakanı’nın söyle-
minden hareketle bu yeni istikrarlı barış düzeninin (Pax), ya da bazı-
larına göre Osmanlı barışı, çok kültürlülük, dinler arası barış, grupiçi 
dayanışma, bölgesel sahiplik, ortak politik (demokrasi) ve ekonomik 
(piyasa ekonomisi) idealler etrafında gruplaşma üzerine inşa edil-
mesi amaçlanmaktadır. Tabii ki bu ideallerin hayata geçirilmesinde 
Türkiye’nin miras aldığı imparatorluk tecrübesi ve modern Türk 
devletinin sahip olduğu kaynaklar ve uluslararası konumu önemli 
rol oynayacaktır. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’nin özellikle eko-
nomik anlamda artan potansiyelini revizyonizmden ziyade istikrar 
ve daha kesif bir normatif düzenin kurulması yönünde harcayacağı 
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taahhütünden bahsedilebilir. Türkiye bir yumuşak güç olarak ayrıca-
lıklı rolünü bu bölgede oynamayı planlamaktadır.

Bununla birlikte, jeopolitik mantalite tüm kurguları global ya da 
Türkiye bağlamında alınacak olursa, ilgili metacoğrafya esasında oluş-
turulmasını gerektirmektedir. Keza, bu nedenle Türkiye’nin hatları be-
lirli ve tutarlı bir Balkan politikasının olduğunu söylemek zordur; tam 
tersine yukarıda da belirtildiği üzere, Balkanlar’a yönelik politikaları 
da en üst düzeyde, yani küresel bağlamda, kurgulanan politikalarının 
izdüşümü olarak görülmelidir. Bu gelişim içinde, Türkiye’nin genel 
olarak dış politikasındaki hareketlenmeye paralel olarak Balkanlar’a 
yönelik politikasının da göreceli olarak daha dinamik hale geldiği tes-
lim edilmelidir. Böylelikle, mevcut statükoya taahhüt ve uluslararası 
hukuka dayalı barışın korunması çabalarına diplomatik, askeri ve eko-
nomik desteğin ötesinde Türkiye’nin bölgeye yönelik politikaları biraz 
daha çeşitlilik ihtiva etmektedir. Bu genel politikalardan geleneksel 
diplomasi parametreleri itibarıyla açıklanabilecek olanları şunlardır:

1. Balkan devletlerinin AB ve Transatlantik yapılara entegrasyo-
nunun sağlanması; 

2. Balkan ülkeleri arasında özellikle ekonomik anlamda karşılık-
lı bağımlılığın sağlanması açısından oluşturulan bölgesel top-
lumun işbirliği kanallarının genişletilerek derinleştirilmesi; 

3. Bölgeye ekonomik yatırımların desteklenmesi;
4. Arabuluculuk, kolaylaştırıcılık; özellikle Müslüman topluluk-

ların taraf olduğu anlaşmazlıklarda arabulucu rolü üstlenmek, 
siyasal platformlar sağlanması;

5. Öte yandan, Türkiye’nin aşağı yukarı “yumuşak güç” ya da 
“normatif güç” tanımında yerini bulacak bazı aktiviteleri yü-
rütmekte olduğunun altı çizilmelidir.

Bunlar kısaca; birinci ve bizce en önemlisi banal Osmanlılıktır. 
Özellikle Osmanlı barışı nosyonunu zihinlerde canlı tutabilmek, 
Osmanlı devleti sınırları içinde toplulukların barış içinde yaşadığı 
ortak tarihi anımsatmayı amaçlayan retorik ve sembollerin bilinçli 
bir biçimde kullanılmasıdır. Özellikle, sıkça telaffuz edilen bölgesel 
sahiplenme ideali ile paralellik arzetmektedir.
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İkincisi, ortak değerlere dayalı normatif düzenin yaratılmasıdır. 
Bu amaçla bölgede Yunus Emre Enstitüsü gibi resmi ya da Türkiye’den 
fonlanan üniversite ve kolejlerin eğitim faaliyetlerine destek verilme-
si, bölge öğrencilerine burslar sağlanması, kongreler, konferanslar, 
seminerler, sanat gösterileri, yardım kampanyaları düzenlenmesi; 
özellikle, dinler arası diyaloğun kuvvetlendirilmesi amacıyla dini li-
derlerle yapıcı ilişkiler kurulması göze çarpan aktivitelerdir.

Aşağıda Türkiye’nin 2000’li yılların sonlarından itibaren bölgeye 
yönelik liberal kurumsal tandanslı politikaları çerçevesinden dış po-
litikası irdelenerek analize başlanmaktadır.

Balkanların Transatlantik Topluma Eklemlenmesi ve 
Bölgeselleşme Bağlamında Türkiye’nin Dış Politikası

Türkiye bölgede ekonomik, politik ve güvenlik açısından işbirli-
ğine yönelik platformların hemen hepsinde aktif rol oynamaktadır. 
Özellikle, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (SEECP), ve onun 
operasyonel alt/yardımcı örgütüne dönüştürülen Bölgesel İşbirli-
ği Konseyi (RCC) (daha önceki Güneydoğu Avrupa için İstikrar 
Paktı) Türkiye’nin işbirliğinin derinleşmesini arzu ettiği bölgesel 
kuruluşlar olarak dikkati çekmektedir. Türkiye kendisinin önemli 
rol oynadığı diğer bir platform olan Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Örgütü ile etrafındaki coğrafyada karşılıklı ekonomik bağımlılık 
aracılığıyla istikrarlı barış ve güvenliğin sağlanmasını arzu etmek-
tedir. 2012 yılı içinde de Türkiye’nin bölgesel sahiplenme idealinin 
doğrultusunda diplomatik tutumunu devam ettirdiği görülmek-
tedir. Özellikle Türkiye’nin SCEEP içinde ekonomik işbirliğinin 
politik birliktelik boyutuna evrilmesi için çaba gösterdiği dikkat 
çekmiştir. Örneğin, SEECP’de politik işbirliğinin derinleştirilmesi 
ve kurumlaştırılması çabalarına katkıda bulunduğu Çalışma Gru-
bunda Türkiye bir “Bölgesel Parlamenterler Asamblesi” oluşturul-
ması önerisi getirmiştir – bu teklif Bulgaristan’ın regüler parlamen-
ter konferans önerisinden çok daha ötededir. Altı çizilmelidir ki, 
Davutoğlu AB’nin siyasal konularda ortak karar alma kapasitesine 
hayranlığını çeşitli platformlarda ifade etmiştir. Bu teklifte de aynı 
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idealizm göze çarpmaktadır. Bu tutum Türkiye’nin bölge ülkele-
rinin kendi sorunlarına dair politik kararları grupiçi tutunum ve 
işbirliği içinde yine kendilerinin vermesi doğrultusundaki beklen-
tilerinde ciddi olduğunu göstermektedir.

Türkiye bölgesel entegrasyonun lokomotif gücünü oluşturan 
Bölgesel İşbirliği Konseyi’nin (RCC) Yönetim Kurulunda bulun-
maktadır ve önemli finansörlerinden biridir. Örgütün 2011-2013 
yıllarına yönelik strateji belgesine göz atıldığında varolan işbirliği-
nin ekonomi ya da enerji gibi alanlardan politik ve güvenliğe dair 
alanlara kanalize edilmesi için önerilen tedbirler göze çarpmakta-
dır. Öte yandan, RCC bölgenin AB ile yakınlaştırılması ve “Avru-
palılaştırılması” açısından önemli bazı işlevler yüklenmiştir. Örne-
ğin, Slovenya’nın AB Konseyi başkanlığı sırasında hayata geçirdiği 
Ljubliana Süreci bölgenin Avrupa ortak kültürel mirası içindeki ye-
rinin belirgin hale getirilmesini amaçlamaktadır. Türkiye’nin kendi 
rasyoneli içinde destek verdiği parlamenter işbirliği aynı zamanda 
AB’nin bölgeye yönelik İstikrar ve Ortaklık Politikası’nın (SAP) bir 
gereğidir.

AB bölgede bölgeselleşme yoluyla entegrasyon ve karşılıklı ba-
ğımlılığı, CEFTA örneğinde olduğu gibi, Birlik üyeliğine hazırlayan 
bir ön süreç olarak algılamaktadır. Türkiye’nin bu bağlamda dillen-
dirdiği bölgesel sahiplenme kavramının aynı sonuçları idealize et-
mekle birlikte bazı önemli farklılıklara sahip olduğu gözden kaçma-
malıdır. Türkiye aşağı yukarı hemen hepsinde AB’nin inisiyatifi ya 
da yardımı olan tüm bölgesel örgütler düzleminde bölgesel entegras-
yonu desteklemektedir; bununla birlikte, Türkiye’nin bölgeselleşme 
sürecinin nihayetinde bölge ülkelerinin AB’ye eklemlenmesinden 
çok müstakil bir Balkan birliğini tercih etmelerini arzu etmesi daha 
bir anlaşılır durumdur. Bunun nedeni, Türkiye’nin artan ekonomik 
ve dolayısıyla diplomatik potansiyeline bağlı olarak öteden beri ken-
disini zora koşan AB’den uzaklaşması ve özellikle Birliğin yaşadığı 
ekonomik krizin yarattığı boşluğu –özellikle Yunanistan’ın bölgede-
ki ekonomik etkinliğini yitirmesini- değerlendirmeyi arzu etmesidir. 
Türkiye’nin Avrupalılaştırma sürecinin kültürel boyutuna alternatif 
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bir bölgesel kimlik inşası sürecini olgunlaştırmasının bu nedenle şa-
şırtıcı bir yanı yoktur. Türkiye’nin bu tutumu bölgede görmek istedi-
ği türden, yani kendisinin merkezde olduğu bir grupiçi dayanışmacı 
(in-group solidarity) bölgeselleşme beklentisiyle uyumludur. Yine de 
Türkiye şu an için, her ne kadar Balkanlı uluslar için özellikle bir 
kalkınma modeli haline gelmişse de, AB’nin bölgedeki dönüştürme 
gücüyle rekabet edebilecek konumda değildir. 

Öte yandan, güvenlik konusunda Türkiye’nin kendisinin de da-
hil olduğu savunma ittifakının, yani NATO’nun üyelerinden örülü 
bir Balkanlar beklentisi pek çok sorun nedeniyle gerçekleşmeye he-
nüz uzak görünmektedir. Türkiye’nin Kosova’yı ilk tanıyan devlet-
lerden olması, Arnavutluk’un NATO üyeliğini desteklemesi aslında 
bölgedeki mevcut statükodan memnun olmayan Sırbistan ve des-
tekçisi Rusya’nın tepkisini çekmektedir. Kuşkusuz Türkiye özellikle 
Sırbistan’ın AB ve Transatlantik yapılara çekilmesini, Adriyatik Şartı 
ülkeleri Arnavutluk ile Hırvatistan’ın izlediği yoldan geçip NATO 
üyesi olmasını, peşi sıra Bosna’yı da sürüklemesini ve Avrupa’da 
önemli bir gri bölgenin ortadan kalkmasını istemektedir. Bükreş 
Zirvesinde Belgrad’a Yoğunlaştırılmış Diyalog, aslında bir nevi ayrı-
calıklı ortaklık statüsü, önerilmişse de Sırbistan’daki politik istikrar-
sızlık ve Rusya faktörü hala aşılamayan sorunlardır. 

2012 yılında Sırbistan’da Tomislav Nikoliç’in iktidara gelmesi 
ile NATO konusuna Sırbistan’ın daha soğuk yaklaşmaya başladığı 
görülmektedir. Sırbistan’daki iktidar değişikliğinin Bosna’daki Sırp 
liderliğini de etkilediği anlaşılmaktadır. Türkiye’nin Sırbistan’ın ve 
dolayısıyla Bosna’daki Sırp Cumhuriyeti’nin Batı ile yakınlaşmasın-
da çıkarı bulunmaktadır. NATO’nun Sırpların gözünde stratejik bir 
amaca dönüşmesi Türkiye’nin öteden beri güttüğü Bosna’da fede-
ral yapıların entitilerin aleyhine güçlendirilmesi yönündeki politi-
kalarına destek sağlayacaktır. Fakat Rusya ile NATO arasında füze 
kalkanı ve Arap Baharı meseleleri nedeniyle artan gerginlik aslında 
Türkiye’nin arzu ettiği gibi, NATO’nun Sırplara karşı AB’ye benzer 
bir biçimde koşulluluk siyaseti yürütmesinin önüne taş koymuştur. 
Rusya’nın desteği Sırbistan’ın elini Kosova’nın yalnızlaştırılması, 
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Bosna’daki Sırp Cumhuriyeti’nin elini de Bosna’da merkezi devle-
tin güçlendirilmesinin önlenmesi hususlarında güçlendirmektedir. 
Böylelikle, Sırpların bu meselelerde NATO’ya eklemlenme karşılı-
ğında olumlu tutum takınmaları şu an için daha zayıf bir ihtimaldir. 
Bosna’daki Sırplar Türkiye’nin PIC içindeki varlığını hoş karşılama-
maktadırlar, öte yandan, Sırbistan ile de Kosova’nın bağımsızlığı me-
selesi nedeniyle başlayan tıkanıklığın tam olarak aşıldığını söylemek 
mümkün değildir. Bununla birlikte, 2012 yılı içinde Türkiye Mayıs 
ayındaki NATO Chicago Zirvesi’de dahil olmak üzere Bosna’nın 
Üyelik Eylem Planı’na (MAP) dahil edilmesi yönündeki istikrarlı 
diplomatik çabalarını farklı platformlarda sürdürmüştür. 

Sırbistan ile ayrıldıktan sonra Batı ile entegrasyonun önünde pek 
fazla engel kalmayan Karadağ da gerekli reformları gerçekleştirmek 
şartıyla NATO’ya davet edilen ülkeler arasındadır. Fakat ilginçtir 
ki, 2012’de yürütülen kamuoyu yoklamalarında nüfusun yarısının 
NATO üyeliğine karşı olduğu saptanmıştır.7 Türkiye bu devletin 
özellikle askeri kapasitesinin NATO standartlarına uygun hale geti-
rilmesinde desteğini sürdürmüştür. Özellikle etnik ve dinsel birlik-
teliği sağlamak açısından gösterdiği performans nedeniyle Türkiye 
çeşitli platformlarda Karadağ’ın 2014’te ittifaka dahil olması yönün-
deki arzusunu ifade etmiştir. 

Yunanistan’ın veto tehditi nedeniyle Makedonya da ittifa-
kın daimi davetli adayı olarak kalacak gibidir. İttifakın gözlerini 
Ortadoğu’ya çevirmesi ile bu mesele gündemin gerisinde kalmıştır. 
Ayrıca NATO’nun Gürcistan ve Ukrayna’yı da içine alarak genişle-
mesi meselesi Washington’ın üzerinde ısrarla durduğu daha devasa 
konular olarak görülmektedir. 

Türkiye Kosova’nın Barış İçin Ortaklık yoluyla ittifakla angaj-
manını sıkılaştırmasını arzu etmektedir. Fakat Kosova henüz bazı 
NATO üyeleri tarafından –İspanya, Slovakya, Yunanistan, Kıbrıs 
Rum Kesimi ve Romanya- diplomatik olarak tanınmamıştır ve de 
ittifaka üyeliği henüz uzak bir ihtimaldir.

Bu açıdan bakıldığında diğer Balkanlı ittifak ortakları Yunanistan, 
Bulgaristan ve Romanya ve Hırvatistan’ın tutumu Türkiye’yi yakın-
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dan ilgilendirmektedir. Türkiye NATO üyesi olup da AB üyesi olma-
yan tek Balkan ülkesidir. Bu durum geçmişte Ortak Dış ve Güvenlik 
Politikasının özellikle savunma ayağını hayata geçirmek isteyen AB 
ile Türkiye arasında bazı sürtüşmelere neden olmuştur. Özellikle, 
Birliğin savunma politikaları çerçevesinde yürüttüğü operasyonlar-
da AB’nin NATO varlıklarını kullanmasını garanti eden düzenleme-
ler AB üyesi Kıbrıs Rum Kesimi’nin de söz konusu operasyonlarda 
dahil olmak istemesi nedeniyle sorun yaratmıştır. 2012’de Sırbistan’a 
tam üyelik adayı statütüsü verilmesi NATO ve AB arasındaki anlaş-
mazlıklara aslında bir halka daha eklenmesi anlamına gelmektedir. 
Her ne kadar AB hala Kosova meselesini önemli bir koşul olarak da-
yatsa ve bu nedenle Sırbistan’ın tam üyeliği hala uzun bir süreci ge-
rektirse de, AB içindeki Sırbistan Türkiye açısından denklemi biraz 
daha karmaşıklaştıracaktır. Türkiye bu politikaların karar sürecin-
den dışlandığı gibi, Kıbrıs Rum Kesimi’nin NATO’ya üyeliği dolayı-
sıyla AB’den baskı görmüştür. Öte yandan, NATO’nun yeni stratejik 
konseptinin Türkiye’yi Balkanlar bölgesinin dönüştürücü ajanı ola-
rak tayin ettiği yönünde spekülasyonlar gözardı edilmemelidir. Bu 
bağlamda Türkiye’nin Balkanlar’daki NATO politikalarının ABD ile 
AB arasında kapalı kapılar ardından devam eden AB’nin müstakil 
savunma kimliği nedeniyle NATO ile olan uyuşmazlığından etkilen-
diğini söylemek mümkündür. Aşağı yukarı bakıldığında NATO’nun 
Balkanlı üyeleri George W. Bush’un ABD’nin Irak kampanyasına 
verdikleri desteğe bakarak nitelediği genç Avrupa’nın bir parçasıdır-
lar. Türkiye’nin AB ile olan ilişkilerinin asimetrik karakterini yavaş-
ça kaybetmesiyle birlikte, Türkiye’nin bölgede NATO kimliğini daha 
öne çıkartması çok da şaşırtıcı olmayacaktır.

AB’nin genişleme sürecinin tüm Güneydoğu Avrupa’yı içine al-
madan durmayacağının ilan edildiği 2003’teki Selanik Zirvesinden 
bu yana Brüksel bölgedeki en önemli siyasal, ekonomik ve normatif 
dönüştürücü güç rolünü üstlenmiştir. 2012 yılı AB’deki ekonomik 
krizin genişleme ve derinleşme süreçlerine yönelik kapsamlı hasar 
tesbitinin yapıldığı bir dönem olarak dikkat çekmektedir. Yılın or-
tasında Yunanistan’daki ekonomik kriz bu ülkenin Euro bölgesini 
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terkedeceğine dair spekülasyonların artmasına sebep olmuştur. Ül-
kedeki sancılı genel seçimler sürecinde siyasal hayatı domine eden 
iki büyük parti olan PASOK ve Yeni Demokrasi’nin gücü azalmış, 
sol tandanslı ve AB ile ilişkilerin radikal bir biçimde değişmesi ge-
rektiğini savunan SYRIZA önemli bir siyasal ortak olarak sahneye 
çıkmıştır. SYRIZA’nın başarısı bir anlamda kültürel hakları açısın-
dan Yunan devleti ile sorunlar yaşayan Batı Trakya Türkleri açısın-
dan olumlu bir gelişmedir. Çünkü bu parti siyasal duruşuyla diğer 
Yunan partilerinin milliyetçi ve Ortodoks Hıristiyan tavırlarından 
farklı olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, başka sorunlar da 
dikkat çekmektedir. Avrupa’daki kriz AB’nin diğer Balkanlı üyeleri 
Bulgaristan ve Romanya’yı da etkilemiştir. Bu ülkelerdeki yapısal 
sorunlar, özellikle yolsuzluk, üye oldukları 2007’den beri AB’nin 
başını ağrıtmaya devam etmiştir. AB’nin Balkanlı üyelerinde eko-
nomik krize paralel olarak artan rahatsızlıkların Yunanistan’da 
Altın Şafak, Bulgaristan’da ATAKA gibi radikal sağ partilerin de 
gücünü ve etkinliğini arttırdığı gözlemlenmektedir. Tabii ki bu du-
rum Türkiye’nin Balkanlar’da önemsediği özellikle Türk ve Müs-
lüman azınlıklar açısından iyi bir haber değildir. Ayrıca, Dışişleri 
Bakanı Davutoğlu’nun Osmanlı Barışından ilham alan özgün libe-
ral kurumsalcı politikaları açısından da oldukça olumsuz etkileri 
olabilecek bir gelişmedir.

Bununla birlikte, Türkiye açısından Balkanlar en büyük ticari or-
tağı AB ülkeleri ile aradaki transit bölge olarak önemini halen koru-
maktadır. Türkiye özellikle Batı Balkanlar’daki ülkelerin AB üyeliği-
ne hemen her türlü platformda desteğini açıkça ifade etmeye devam 
etmiştir. 2012 yılı sadece Sırbistan açısından olumlu bir yıl olarak 
görülmelidir, çünkü bu ülkeye nihayetinde tam üyelik adayı statüsü 
tanınmıştır. Bununla birlikte, Batı Balkanlar’daki, Sırbistan, Kara-
dağ, Makedonya, Arnavutluk ve Bosna Hersek’in Türkiye gibi AB 
kapısında uzun süre bekletilecek olması büyük olasılıktır. Yukarıda 
da belirtildiği gibi Sırbistan AB ve NATO üyeliğini net bir biçimde 
birbirinden ayırmaktadır. AB Belgrad’ın Kosova konusunda ilerle-
me göstermesini şart koşmaktadır, ama milliyetçiler şu anda siyasete 
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hâkimdirler. Makedonya’nın Yunanistan ile isim sorununu çözme-
si ise şu an için mümkün görünmemektedir. Karadağ Sırbistan ile 
ayrıldıktan sonra diplomatik angajmanlarını hemen hemen yeniden 
başlatmıştır; geriden gelse de bu ülke aşağı yukarı en muhtemel aday 
konumundadır. Arnavutluk özellikle demokrasi, yargının bağımsız-
lılığıve yaygın yolsuzluklar konusunda gelişme göstermek zorun-
dadır. Kosova ve Bosna Hersek hala neredeyse yarı egemen devlet 
konumundadırlar ve AB’ye üyelik ihtimalleri şimdilik sadece kağıt 
üzerindedir.

Türkiye bölge ile ekonomik ilişkilerini oldukça ilerletmiştir. Çe-
şitli platformlarda Türkiye’nin izlediği siyasetin yayılmacı olmadı-
ğı, tıpkı bölgeye yatırım yapan Almanya ya da Fransa gibi öncelikli 
olarak ekonomik çıkarları öne çıkardığı yönündeki görüşler dikkat 
çekicidir. Böylelikle, Türkiye’nin politikalarını bir şehir efsanesi 
konusu olmaktan çıkarıp daha gerçekçi bir düzlem üzerine oturtan 
görüşlerin de Balkan medyasında yer aldığının altı çizilmelidir. Bu 
açıdan, bölgeye özellikle AB’nin bazı sınırlamalarını aşmak isteyen 
Türk yatırımcıların gelmesi memnuniyetle de karşılanmaktadır. 
Verilere bakıldığında 2002 yılında bölgeyle 30 milyon dolar civa-
rında olan ticaret hacmimizin 2011 ve 2012 yıllarında 18 milyar 
dolar civarına çıktığı gözlemlenmektedir. 2012 yılı içindeki toplam 
ihracatımız içinde Balkanların payı yüzde 5, toplam ithalatımız 
içindeki payı yaklaşık yüzde 4.5 olmuştur. Batı Balkanlarla yaptı-
ğımız toplam ticaretin hacmi yaklaşık 2.4 milyar dolardır; bunun 1 
milyar 648 milyon doları ihracat ve 756 milyon doları ithalata ait-
tir. AB üyesi Balkan ülkeleri dışarıda bırakıldığında, Batı Balkan-
ların toplam ihracattaki payı yaklaşık yüzde 1.1, toplam ithalattaki 
payı yaklaşık yüzde 0.3 olmuştur. Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin 
Balkanlara yönelik dış ticaretinin ülkelere dağılımı belirtilmekte-
dir. Diğer taraftan, Türkiye Balkanlara yatırım yapan ülkeler sırala-
masında Almanya ve Rusya gibi ülkelerin arkasından gelmektedir. 
Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre 2011 yılında toplam yatırım 
1.8 milyar dolayındadır, ki bu Türkiye’nin yurtdışında yaptığı yatı-
rımların yüzde 7’sini teşkil etmektedir.8
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TABLO 1: 2012 YILINDA TÜRKIYE’NIN BALKANLARLA DIŞ TICARETI9

Ülke Ihracat (1000 $) Ithalat (1000 $)
Yunanistan 1.401.822 3.539.869
Romanya 2.496.525 3.236.425
Bulgaristan 1.681.572 2.753.836
Arnavutluk 255.951 98.990
Slovenya 548.378 311.875
Hırvatistan 200.579 209.787
Bosna-Hersek 251.567 111.649
Kosova 255.055 9.093
Makedonya 274.561 103.253
Karadağ 29.131 17.936
Sırbistan 380.914 205.538
GENEL TOPLAM 7.776.055 10.598.251

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, Türkiye’nin AB üyesi Balkan 
ülkeleriyle yaptığı ticaret toplamın büyük kısmını oluşturmaktadır. 
Türkiye’nin bu ülkelerle arasındaki ticari dengelerin karşı tarafın le-
hine olduğu düşünülürse Türkiye’nin ekonomik büyümesinden ne-
den memnuniyet duyduklarını anlamak mümkündür. Öte yandan, 
Batı Balkanlarla olan ticaret istenilen düzeye ulaşmamıştır. Bunun 
nedeni, bu ülkelerin ya nispeten küçük nüfusa sahip olmaları ya da 
yeterli alım gücüne sahip pazarlar haline gelmekten henüz uzak ol-
malarıdır. Türkiye bir yandan büyüyen ekonomik potansiyelini böl-
gesel anlamda entegrasyon ve karşılıklı bağımlılığın derinleşmesi 
doğrultusunda kullanmaktadır. Öte yandan da, Türkiye’nin bölgede 
artan ekonomik etkinliğinin ardında özellikle buradan AB pazarına 
açılmanın kolay olması da yatmaktadır. Hatta bu ülkelerin aday ol-
dukları takdirde Türkiye’den çok önce AB üyesi olması beklenmekte-
dir. Bu bakımdan bölgedeki ekonomik genişleme Balkan milliyetçi-
lerinin iddia ettiği gibi tamamen ideolojik değil daha çok pragmatik 
nedenlerden kaynaklanmaktadır.

Diğer bir nokta, Balkan ülkelerinin geçirdikleri ekonomik trans-
formasyondur. AB ile gelen nisbi refah Türk tüccarlar ve girişimciler 
açısından elverişli pazarların doğmasını sağlamıştır. İlginç bir bi-
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çimde AB’nin 2012 yılı içinde Balkanlar’a sirayet eden krizi bölgeye 
bazı fırsatlar sunmuştur. Örneğin, Yunanistan’ın krize sürüklenmesi 
özellikle tarım sektöründeki bazı teşviklerin ortadan kaldırılmasına 
neden olmuştur. Bu da devlet destekli tarımdan piyasaya dönük ta-
rıma geçilmesini gerektirmektedir. Bu durum bir anlamda bölgeye 
yatırım yapmak ya da bölgeye sanayi girdiler yaratacak biçimde tek-
rar organize etmek isteyen Türk yatırımcılara büyük olanaklar sağ-
layacaktır. Arnavutluk, Kosova ve Makedonya dışında Balkanlarda 
yatırımcılar gerek kötü işleyen bürokrasi ve gerekse kötü muamele 
ile düşmanlıktan şikayetçi olmaya devam etmektedirler. 

Türkiye’nin bölgeye yönelik kurumsal düzlemde siyaseti iki pers-
pektiften özetlenebilir; Transatlantik yapıların güçlendirilmesi ve va-
rolan kurumsal platformlarda Balkanlılar arasındaki dayanışmanın 
daha görülebilir kılınması. Türkiye Balkan ülkelerinin AB üyeliği-
ni desteklemektedir ve AB’ye bölgede bir rakip görüntüsü vermek 
istememektedir. Bu politikasında 2012 yılı içinde de bir değişiklik 
gözlemlenmemektedir. Öte yandan, Türkiye bölgesel sahiplenme 
açısından engel olarak gördüğü anlaşmazlıklara diplomatik zemin 
üzerinde gittikçe gerekirse maddi kaynak getirmek vasıtasıyla arabu-
luculuk yapmaya niyetli görünmektedir. Türkiye bu açıdan Balkanlı 
ülkelerin kendi sorunlarını öncelikle kendi aralarında oluşturdukla-
rı platformlarda tartışmasını istemektedir. AB bu açıdan bu ülkeler 
için başka bir platformdur. AB’nin dışladığı bir Türkiye’nin ikinci 
alternatifi daha kuvvetli destekleyeceği, bunu yaparken de ABD’nin 
desteğini alabileceği söylenebilir.

Balkanlarda Yumuşak Güç Olarak Türkiye

Yukarıda da belirtildiği üzere, Balkanlar bölgesi Dışişleri 
Davutoğlu’nun tanımladığı metacoğrafyanın ayrılmaz bir parçasıdır. 
1990’ların başından itibaren Balkanlar düşünsel bağlamda “biz” in 
bir parçası haline gelmiş gibidir. Özellikle 1990’ların başındaki Bal-
kan krizleri Osmanlı Barışını Türk entelejansiyası açısından tartışıl-
ması daha meşru bir kavram haline getirmiştir. Bununla birlikte, Os-
manlı Barışı kavramı Mussolini’nin Roma İmparatorluğu’nun Akde-
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niz havzasındaki egemenliğini yeniden inşa etme hevesini yansıtan 
mottosu Mare Nostrum’a (Bizim Deniz) ve ilintili Pax Romana’sına 
benzememektedir. Tam tersine, yine bu kavrama sıcak bakan ente-
lejansiya arasında Osmanlı, dolayısıyla Türkleri bir politik hiyerar-
şinin tepesinde görmeyi arzu eden yayılmacı ya da imparatorlukçu 
bir perspektifden bağımsız ya da ötesinde algılandığına dair çeşitli 
emareleri görmek mümkündür. Her ne kadar çeşitli platformlarda 
duygusal nutuklar atan politikacılar bu algının yeterince yansıtılma-
sını engelliyorlarsa da, Türk devletinin bölgeye yönelik politikaları 
ve de Dışişleri Bakanının diplomatik platformda benimsediği söy-
leme bakıldığında yayılmacı bir devlet politikasının varlığından söz 
etmek mümkün değildir.

Türkiye’nin kendi iç politik mutfağında dönüştürdüğü değerlerin 
bölgeye ihracı açısından sürecin daha da hızlanmış olduğunun altı 
çizilmelidir. Osmanlı barışı farklı kültür ve dini kimliklere sahip olan 
toplulukların bir arada istikrarlı bir barışı tesis etmeleri ve devam 
ettirmeleri doğrultusunda, Balkanlı uluslara bir zamanlar bunu ger-
çekten de başarmış oldukları dönemler olduğunu hatırlatmaktadır. 
Bu bağlamdan bakıldığında, aslında pragmatik bir biçimde sadece 
İslam’a referans vermemektedir. Bir bakıma, AB’nin bölgede etkin 
ve özünde gesselschaft yönlü (modern toplum), modern devlet, mo-
dern bürokrasi yönlü Avrupalılaşma anlatısına zıt, ama aslında tam 
da alternatif olmayan bir gemeinschaft yönlü (dayanışmacı toplum), 
kozmopolit devlet, çok kültürlü bir bölge anlatısının yayılmasını ve 
tartışılmasını amaçlamaktadır.10 Türkiye’nin bölge ülkelerinin AB’ye 
üyeliğine olumlu bakarken, aynı zamanda bölgesel grup-içi dayanış-
macılığı da derinleştirmek istemesi bu mentalitenin diplomatik teza-
hürü olarak görülmelidir.

Bununla birlikte, bu okuyuş gerek bölge ile olan tarihsel ve kültü-
rel bağlarından, gerekse diğerlerine oranla çok daha başarılı şekilde 
gerçekleştirdiği ekonomik gelişmesinden, askeri kabiliyetlerinden, 
bölgenin güvenlik ve ekonomik kalkınmasında hayati rol oynayan 
uluslararası örgütler içindeki konumundan dolayı Türkiye’nin eşitler 
içinde birinci (primas inter-pares) konumunu da meşru kılmaktadır. 
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Ancak bu şekilde, Türkiye’nin bölgede oynamak istediği yumuşak 
güç (soft power) rolünün sacayaklarını tespit etmek mümkündür. 
Yukarıda, 2012 yılı içinde bu rolü kurumsal bağlamda nasıl yürüttü-
ğü tartışılmıştır. Bu bölümde ise, Türkiye’nin yumuşak güç rolünün 
Türkiye’nin bölgede kökleşmesini istediği değerler, bölgedeki ulusla-
rın nezdindeki imajı bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu çeşitli platformlarda Türkiye’nin et-
rafındaki geniş coğrafya da akil ülke (wise country) olarak kabul 
edilmesini arzu ettiğini belirtmiştir. Buradaki kasıt Türkiye’nin ilgi 
alanında gördüğü bölgelerdeki her türlü ekonomik ve siyasal bölge-
sel oluşumlarda kilit ülke rolünü üstlenmesinin yanısıra, Ankara’nın 
arabuluculuğunun her türlü anlaşmazlıkta arzu edilebilir olmasıdır. 
Türkiye Balkanlar’da bunu genelde Müslüman toplulukların taraflar-
dan biri olduğu anlaşmazlıklarda arabuluculuk yaparak hayata ge-
çirmeye çalışmıştır. 2012 yılı Türkiye’nin bölgedeki anlaşmazlıklara 
yönelik arabuluculuk rolünün bölgedeki topluluklar nezdinde meş-
rulaştırılması açısından anlamlı bir yıl olmuştur. Birincisi, Türkiye 
geçmiş yıllarda olduğu gibi bölgedeki Müslüman toplulukların ba-
rışçıl biçimde siyasal süreçlere dahil edilmesinde aracı rolünü oyna-
maya bu yıl da devam etmiştir. Ankara geçen yıllarda Sırbistan’da AB 
yanlısı hükümetin kurulmasına Boşnak partilerinin destek vermesi-
ni sağlamıştır. 2012 yılının başında Karadağ hükümeti ile Karadağ 
İslam Birliği arasında Müslümanlara anayasal statü veren bir proto-
kolün imzalanmasına önayak olmuştur. Ayrıca imzalanan protokol-
de Türkiye’nin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Karadağ Müslümanla-
rı arasındaki anlaşmazlıklarda arabulucu olması kabul edilmiştir.11 
İkincisi, Türkiye’nin azınlıkta bulundukları yerlerde Müslümanların 
sorunlarına eğilmesi Balkan hükümetlerince desteklenmektedir. Bu-
nun nedeni, özellikle, Kosova ve Arnavutluk’ta faaliyet gösteren aşırı 
Sünni-Wehhabi hareketinin etkinliğini dizginlemekte Türkiye’nin 
belirleyici bir rol üstlenmiş olmasıdır.

Türkiye’nin önleyici diplomasi ve arabuluculuk hususlarını ne 
kadar önemsediğinin bir diğer göstergesi, ilgili konuları BM Güven-
lik Konseyi’nin seçilmiş üyesi olarak küresel platformlara taşıması-
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dır. 2010 yılında İzlanda ile birlikte BM içinde Arabulucu Dostlar 
Grubunun oluşturulmasına öncülük etmiş, 2012 yılında BM Ge-
nel Sekreteri’nin Etkin Arabuluculuk Rehberi’nin hazırlanması-
na önemli katkılarda bulunmuştur. Türkiye bu alanda faaliyetlerin 
daha koordineli bir biçimde yürütülmesi açısında gerekli olan ön-
lemlerin alınmasında da rehberlik etmiştir. Türkiye’nin bu faaliyet-
lerinin yine Balkanlardaki Müslüman topluluklar tarafından takdir 
edildiği görülmektedir. Örneğin, Mayıs ayında Dışişleri Bakanı Da-
vutoğlu merkezi Saraybosna’da bulunan Uluslararası Hümanistler 
Birliği tarafından “21. Yüzyılın Lideri” ödülüne layık görülmüştür. 
Türkiye yine Şubat ayında büyük bir uluslararası arabuluculuk kon-
feransına12 İstanbul’da evsahipliği yapmıştır. Bu konferans bir an-
lamda Türkiye’nin özellikle çatışmalardan muzdarip Balkanlar ve 
Ortadoğu’da arabuluculuk faaliyetlerinin başarısı için gerekli kültü-
rel yakınlık açısından bölge dışı aktörlere oranla ne kadar avantajlı 
olduğunu ortaya koymuştur.13 

Türkiye’nin gerek aşağıda daha genişçe tartışıldığı üzere Osman-
lı algısının değişmesi, gerekse bölgesel sahiplenme hususunun Bal-
kan ulusları tarafından içselleştirilmesini sağlamak doğrultusundaki 
çabaları Balkan savaşlarının yüzüncü yıldönümü nedeniyle yapılan 
etkinliklere de yansımıştır. Özellikle, Bakanlığın yönlendirmesi doğ-
rultusunda Türkiye’deki pek çok akademik kurum Balkanlı konuk-
ların davet edildiği bilimsel toplantı düzenlemiştir. Bu toplantıların 
yoğunluğuna bakıldığında Türkiye’nin Balkanlar’a barışçıl bir biçim-
de geri dönüşüne olumlu katkısı olabilecek bir İkinci Kanal (Track II) 
diplomasisinin bilinçli bir biçimde yürütüldüğü düşünülebilir. Öyle 
ki, Türkiye Balkan savaşlarının yıldönümünü en fazla önemseyen 
ülke olmuştur. Bununla birlikte, bu akademik toplantıların, özellikle 
yabancı konukların katılmadıklarının, önemli bir kısmında konuş-
macıların rövanşist tutum takınmış oldukları da gözden kaçmamıştır.

Türkiye’nin yumuşak güç politikalarının önemli bir ayağını Bal-
kanlar’daki tüm toplulukların Osmanlı barışını benzer bir biçimde, 
tabii ki pozitif olarak, algılanması oluşturmaktadır. Bölgeyi ziyaret 
eden siyasetçilerin söylemlerinde, ya da daha ciddi platformlarda 
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daha yüksek perdeden Osmanlı devletinin hâkimiyetinde Balkan-
lar’daki birleştirici çok kültürlülüğe referans verildiği görülmekte-
dir. Türkiye bölgedeki tarihi Osmanlı eserlerinin restorasyonuna 
da önem vermektedir. Tabii bu Türkiye’de gerek Osmanlı geçmişi-
ne, gerekse kültürel eserlerine artan ilgiden kaynaklanmaktadır. 
Türkiye’nin bu politikalarının bölgede “banal Osmanlıcılığın” inşa 
edilmesine yardım ettiği düşünülebilir. Bilig’e göre, özellikle Batılı 
toplumlarda milliyetçilik geri kalmış diğer toplumlara özgü, zararlı 
bir ideoloji olarak görülmektedir. Fakat Batılı toplumlar dahi aslında 
milliyetçiliğe dair pek çok sembolün ve söylemlerin bombardımanı 
altındadırlar ve bazı durumlarda milliyetçi ideolojilerin öngördüğü 
gibi davranma eğilimindedirler. Bilig bu durumsallığı banal milliyet-
çilik olarak tarif etmektedir.14 Bu açıdan bakıldığında, Balkanlarda-
ki Osmanlı eserlerinin görünür hale gelmelerinin bölgedeki toplu-
luklara bir zamanlar hep beraber yaşamalarına vesile olan bir ortak 
çatıya sahip olduklarına hatırlatıyor olması önemli bir noktadır. Bu 
bağlamda, Türkiye’nin 2012 yılında Balkanlardaki Osmanlı eserleri-
nin restorasyonuna ayırdığı bütçe ve özellikle TIKA’nın faaliyetlerine 
bakmak gerekmektedir.

TIKA sadece kültürel değil ekonomik, sağlık ve de eğitime dair 
altyapının iyileştirilmesi için faaliyetlerde bulunmaktadır. Bununla 
birlikte, bakıldığında kültürel mirasın ayağa kaldırılması amacıyla 
yapılan restorasyon çalışmaları eğitim ve sağlık kalemlerinden he-
men sonra gelmektedir. Bu kuruluş ayrıca festivaller, sergiler, kon-
serler, kültür günleri ve yardım kampanyaları da düzenlemeye de-
vam etmiştir.15 Osmanlı döneminden kalma bölgede 16.000’e yakın 
eser bulunmaktadır. Türkiye bunların sadece Türklere değil tüm Bal-
kan halklarına ait olduğu noktasından hareket etmektedir. TIKA’dan 
sorumlu Bakan Bekir Bozdağ 2012-2013 döneminde bölgedeki 
TIKA faaliyetleri kapsamındaki beş büyük –Pristina, Prizren, Jan-
jeva ve Vushtrria’da Osmanlı camileri, hamamlar vb. projeye ayrılan 
bütçenin 3.7 milyon Avro olduğunu açıklamıştır. Öte yandan, TIKA 
Bosna’daki Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü’nün restorasyonuna 2012 
içinde başlamıştır. Bu tarihi eserlerin aynı zamanda bölge ekono-



379

TÜRKİYE’NİN BALKAN POLİTİKASI 2012: YÜKSELEN YUMUŞAK gÜÇ? 

misine turizm gelirlerini arttırarak yardım etmesi beklenmektedir. 
Örneğin, Pristina yakınlarındaki Sultan I. Murat türbesi yılda nere-
deyse 100.000’den fazla ziyaretçiyi çekmektedir.16 

Bunun dışında özellikle Türk eğitim kurumlarının artan sayısı 
dikkat çekmektedir. Hemen belirtilmelidir ki, özellikle Türk azınlı-
ğın eğitimi Türkiye’nin üzerine düştüğü konulardan biridir. Özellikle 
TIKA’nın faaliyetleri sadece Balkanlı topluluklar için değil buradaki 
soydaş topluluklar açısından da çeşitli kazanımlara yol açmıştır. Örne-
ğin, 2012 yılı içinde Makedonya’da Gostivar’a Bağlı Yukarı Banitsa’da 
Makedon, Arnavut ve Türk öğrencilere hizmet verecek Mustafa Ke-
mal Atatürk İlkokulu TIKA’nın başını çektiği Gostivar Belediyesi 
ile İstanbul ilçe belediyelerini de içeren bir konsorsiyum tarafından 
yaptırılıp hizmete açılmıştır. Bosna Hersek, Makedonya, Romanya ve 
Arnavutluk’ta üniversite seviyesinde eğitim kurumlarının yanısıra, 
Karadağ ve Sırbistan’da dahi ilkokul ve kolej seviyesindeki okulların 
açılmasına verdiği katkı dikkate alındığında Türkiye’nin bölgeye yö-
nelik eğitim siyasetinin önemli bir yol aldığının altı çizilmelidir. Türk 
okullarının verdiği eğitimin ve hizmetin kaliteli bulunması okulların 
yayılmasında önemli etken olmuş görünmektedir. 

Bölgedeki pek çok yayın organında yaygın bir biçimde takip edi-
len Türk dizilerinin Türkiye’nin kendini Balkanlar’a yeniden pazarla-
masında çok olumlu bir rol oynadığı yazılıp çizilmektedir. Monocle’a 
göre 2012 yılında Türkiye dünya üzerinde en etkin yumuşak güç 
sıralamasında 20. sıraya kadar yükselmiştir ve Rusya, Çin, Brezilya 
ile birlikte Batının bu alandaki üstünlüğünün azalmasında önemli 
rol oynamıştır.17 Osmanlı devletinin kozmopolitan karakteristiğine 
vurgu yapan, Balkanlı Hıristiyan ailelerin çocuklarının Osmanlı yö-
netici sınıfına ya da hareme dahil olup hakkında pek çok şey duy-
dukları bu devletin kaderini nasıl tayin ettiklerini sergileyen Muh-
teşem Yüzyıl dizisi bunlar içinde en dikkat çekicisidir. Göründüğü 
kadarıyla, bu dizi Türkiye’nin yukarıda sayılan stratejilerine önemli 
derecede etkinlik kazandırmıştır. Diğer diziler Türkiye’deki modern 
yaşam tarzını, gelişmişlik seviyesini yansıttığı kadar, Türklerin bazı 
ortak sosyal değerleri en az Balkanlı uluslar kadar önemsedikleri-



380

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2012

ni, sonuçta ne kadar benzeştiklerini göstermesi açısından önemli-
dir. Fakat medyada Türk dizilerinin bu bölgelerde gösterilmesinin 
zafer kazanmış edasıyla yansıtılmasının Balkan medyasının dikka-
tini ve de tepkisini çektiği de burada belirtilmelidir.18 Bu bölgenin 
Osmanlı’dan bu yana en büyük kültürel asimilasyon ile karşı karşıya 
kaldığını iddia eden şahin kesimin tezlerini haklı çıkaran bir görün-
tünün oluşmasına neden olmaktadır.

Sonuç Yerine

Türkiye’nin Balkanlardaki etkinliğinin her yıl daha da fazla arttığı 
gerçeği teslim edilmelidir. Bununla birlikte, Türkiye’nin etkinliğinin 
İslamcı-emperyal bir proje doğrultusunda mı olduğu ya da aslında 
bunun Türkiye’nin ekonomik gelişmesinin doğal bir sonucu mu ol-
duğu meselesi bölgedeki akademik kurumlarda ve basında hararetli 
bir biçimde tartışılmaktadır. Kuşku yoktur ki Türkiye 1990’ların ba-
şında olduğundan çok daha merak edilmektedir. Bölgeden pek çok 
öğrenci eğitimlerini Avrupa’da yapmak yerine, benzer kültürü pay-
laştığı insanların arasında Avrupa’dakilerden farksız olanaklardan 
yararlanarak yapmak istemektedirler. Türkiye’nin bölgedeki ekono-
mik varlığı memnuniyetle karşılanmaktadır. Hatta, AB’deki krizin, 
özellikle Yunanistan’ın geldiği noktanın Romanya ve Bulgaristan’ı 
şok ettiği ve AB’den bağımsız biçimde ekonomik gelişmesini hızlan-
dıran Türkiye’yi bir model olarak alma eğiliminde oldukları görül-
mektedir.19 Yine de Türkiye’nin etkinliğinin neden ve olası sonuçları 
hakkında kafaların biraz karışık olduğu görülmektedir.

2010 yılında Gallup tarafından yürütülen bir kamuoyu yoklama-
sında Türkiye’nin bölgede aktif rol oynuyor olmasına Kosova, Arna-
vutluk, Makedonya ve Bosna’daki Müslümanların ortalama % 70’in 
üzerinde bir oranla olumlu baktıkları görülmektedir. Ancak Sırplar, 
Hırvatlar ve Karadağlılar Türkiye’ye şüphe ile bakmayı sürdürmek-
tedirler. Bu topluluklar arasında Türkiye’nin bölgedeki politikalarını 
olumlu karşılayanların sayısı yüzde 20’lerde kalmaktadır. Bu algı-
nın özellikle medyadan kaynaklandığını altı çizilmelidir. Türbedar, 
Türkiye ile ticari anlaşmalar imzaladığı için Bulgaristan Başbakanı 
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Borisov’un hıyanetle suçlandığına ve Türkiye’nin SEECP dahilinde 
bir Parlamanter Asamblesi kurulması teklifine büyük tepkiler geldi-
ğine işaret etmektedir.20 

Türkiye’nin özellikle Balkan Müslümanlarının hamisi görüntüsü 
vermesinin bazı sakıncaları bulunmaktadır. Birincisi, bu durumun 
milliyetçi kesimleri kışkırtmasından korkmaktadırlar. Örneğin, 
Bosna’daki Müslüman kesimin yüzde 70’i Türkiye’yi demokratik bu-
lup, bölgede belirleyici bir güç olmasından memnunken, yüzde 75’i 
Bosna’ya müdahaleci olmasını istememektedir.21 

Türkiye içinde bazı ikilemler söz konusudur. Davutoğlu özellik-
le neo-Osmanlıcılık iddialarına karşı Türkiye’nin meşru zeminlerde 
hareket etmekte ve de devletlerin egemenlik haklarına saygı göster-
mekte kararlı olacağını belirtmektedir. Türkiye’nin bölgesel sahip-
lenme ve dayanışmacılığa atfettiği önem doğal olarak Balkan hükü-
metleri ile iletişimin herşeye rağmen devam ettirilmesini gerektir-
mektedir. Bu durum bazen Türkiye’ye yakınlık duyan ve destek talep 
eden azınlıklarla seçilmiş hükümetler arasında bir tercih yapılma-
sını gerektirmektedir. Türkiye güç dengesini gözetmek olduğu du-
rumlarda da benzer ikilemlerle karşılaşmaktadır. Örneğin, Türkiye 
Yunanistan’a karşı Makedonya’yı bu ülkedeki Arnavut ve Türklerle 
alakalı tüm sorunlara karşın desteklemektedir. Türkiye’nin 2009’dan 
itibaren Sırbistan’a yanaşması da özellikle Sancak Müslümanlarının 
endişelerini arttırmıştır.22 Doğal olarak, Türkiye’den gelen yatırımlar 
ya da varolanların korunması endişesiyle Türk devleti bu konularda 
daha çok ilgili hükümetlerin pozisyonlarını gözeten politikaları be-
nimsemektedir. Yine de bu ulusların demokratikleşmeleri, insan ve 
azınlık haklarını gözetmeleri Türkiye’nin bölgesel istikrar politikala-
rı ve kendi soydaşlarına dair beklentileri açısından olumlu gelişme-
ler olacaktır.

Bununla birlikte, dikkat edilmesi gereken hususlardan birinin 
Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerinin çeşitlenmesi ve yoğunlaşma-
sı nedeniyle ortaya çıkabilecek koordinasyon eksikliği sorunudur. 
Kuşkusuz istikrarlı barış resmi olduğu kadar karşılıklı toplumsal 
etkileşimlerin de bir tezahürü olarak ortaya çıkacak ve gelişecektir. 
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Bununla birlikte, Balkanlarda Osmanlı dönemini olumlu hatırlayan 
kesimlerin büyük çoğunluğu Müslüman topluluklardır. Osman-
lı devletinin bölgedeki hâkimiyetinin Türk boyunduruğu diye ta-
nımlayan kesimler ve siyasal demagogların özellikle son dönemde 
kendini hissettiren etkinliği hesaba katıldığında Balkanlar hala Türk 
diplomasisi için kaygan bir zemindir. Türbedar Türkiye’nin yapa-
bileceğinden çok fazlasını vadeden ülke durumuna düşmesinin en 
büyük tehlike olduğunun altını çizmektedir.23 Gerçekten de Türk ka-
rar vericilerin bölgeden yükselen olumlu eleştirileri de gözönüne al-
maları gerekmektedir. İkincisi, bölgedeki faaliyetlerden doğabilecek 
olumsuzlukların çarpan etkisi yaratması ve daha derin krizlere se-
bebiyet vermesinin önüne geçilmesi açısından daha alt düzeylerdeki 
geribildirimleri dikkatle takip etmesi gerekmektedir. Herkesin kabul 
ettiği gibi, ekonomik büyümesini bu şekilde sürdüren Türkiye Bal-
kanlar’daki uluslar açısından model bir ülke olduğu kadar, bölgedeki 
kontrolünü diğerleri aleyhine genişletmek isteyen Rusya, Almanya 
gibi ülkelere alternatif bir güç olarak sivrilmek yolunda ilerlemekte-
dir. Bu bağlamda Türkiye’nin bölgedeki eğitim faaliyetlerine verdiği 
desteği, bölgeyi analiz etmeye yönelik bilimsel çalışmalara da verme-
si gerekmektedir.

NOTLAR
1 Türkiye, Barış Uygulama Konseyi’nin Yönlendirme Komitesinde daimi üyelerden olan 

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Genel Sekreterliği vazifesini yürüten Ekmeleddin İhsanoğlu 
vasıtasıyla dolaylı olarak temsil edilmektedir. 

2 Deutsche Welle, “Turkey in the Balkans: Myths, Illusions and Realities”, 16 Mayıs 2012, 
http://www.todayszaman.com/columnistDetail_getNewsById.action?newsId=283395  
(23 Mart 2013)

3 Yalnızca Kosova meselesi bunun dışında tutulmalıdır.
4 Ahmet Davutoglu (2012) TBMM Tutanakları (24. Dönem, 2. Yasama Yılı, Oturum 100) 

26 Nisan 2012, http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_sd.birlesim_baslangic?P4
=21176&P5=H&page1=2&page2=2&web_user_id=9991524 (30 Mart 2013)

5 Bkz. Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs , Speech entitled “Vision 2023: 
Turkey’s Foreign Policy Objectives” delivered by H.E. Ahmet Davutoğlu, Minister of 
Foreign Affairs of the Republic of Turkey at the Turkey Investor Conference: The road to 
2023 organized by Goldman Sachs, 22 November 2011; http://www.mfa.gov.tr/speech-
entitled-_vision-2023_-turkey_s-foreign-policy-objectives__-delivered-by-h_e_-ahmet-
davutoglu_-minister-of-foreign-af.en.mfa (30 Mart 2013).

6 BIRN, 28.03.2013
7 TC. Ticaret Bakanlığı, http://www.economy.gov.tr/index.cfm?sayfa=countriesandregions

&region=9 (26 Mart 2013)



383

TÜRKİYE’NİN BALKAN POLİTİKASI 2012: YÜKSELEN YUMUŞAK gÜÇ? 

8 TUIK, Dış Ticaret İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=12 (26 Mart 
2013)

9 Burada Buzan’ın kullandığı anlamda söz konusu ayrım yapılmaktadır. Buzan klasik 
sosyolojik anlamda gemeinschaft’ın organik, pre-modern, küçük ölçekli sosyal topluluk 
olarak birimler arasında oturmuş, devamlı, materyalist ve rasyonel etkileşim kalıpları ile 
karakterize edilen “sistem”’in karşısında yer aldığını belirtmektedir. Bkz. Barry Buzan ve 
Ana Gonzalez-Pelaez, “International Community After Iraq”, International Affairs, 81(1), 
2005, s. 31-52. 

10 Abdullah Bozkurt, “Turkey and Montenegro: Two Best Examples in Balkans”, Today’s 
Zaman, 19 Mart 2012,  http://www.todayszaman.com/columnistDetail_getNewsById.
action?newsId=274739 (25 Mart 2013)

11 Konferansın tam adı “İstanbul Arabuluculuk Konferansı: Enhancing Peace Through 
Mediation’dır. 24-25 Şubat 2012 tarihinde İstanbul’da düzenlenen konferansta 

12 Sabah, “Davutoğlu’ndan Arabuluculuk Dersleri”, 25 Şubat 2012, http://www.sabah.com.
tr/Dunya/2012/02/25/davutoglundan-arabulucuk-dersleri (25 Mart 2013)

13 Michael Billig, Banal Nationalism, Londra: Sage, 1995
14 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TIKA), 2011 Faaliyet Raporu
15 Globalia Magazin, “Turkey and the Conservation of Ottoman Legacy”, 17 Eylül 2012, 

http://www.globaliamagazine.com/?id=1312  (25 Mart 2013) 
16 Aktaran Bülent Keneş, “The Effect of Soft Power on Turkey’s Rapid Development”, Cihan 

Haber Ajansı, 15 Mart 2013, http://en.cihan.com.tr/news/The-effect-of-soft-power-on-
Turkey-s-rapid-development-CHOTczNzkxLzU=;jsessionid=ur4+ndmflSRPIRkICJhC2
0YX.undefined  (25 Mart 2013)

17 Çiğdem Buğdaycı, “The Soft Power of Turkish Television”, SETIMES, 23 Temmuz 
2011, http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/featu-
res/2011/07/23/feature-02  (26 Mart 2013)

18 Suat Kınıklıoğlu, “The Balkans, Turkey and Europe”, Today’s Zaman, 13 Haziran 2012, 
http://www.todayszaman.com/columnistDetail_getNewsById.action?newsId=283395  
(23 Mart 2013)

19 Erhan Türbedar, “How is Turkish Foreign Policy Perceived in the Balkans”, Today’s Za-
man, 30 Nisan 2013, http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action;js
essionid=9919ECBF9D9BA0BEE1D3EAC55E24C451?newsId=279073&columnistId=0  
(25 Mart 2013)

20 Today’s Zaman, “Balkan Muslims and Christians Back Turkey’s EU Bid”, 19 Temmuz 
2012, http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action;jsessionid=9919E
CBF9D9BA0BEE1D3EAC55E24C451?newsId=287068&columnistId=0 (25 Mart 2013)

21 Januzs Bugajski, “Turkey’s Impact in the Western Balkans”, Atlantic Council, ŞubAT 
2012, s. 3. http://www.acus.org/files/TAR/030112_ACUS_Bugajski.PDF  (25 Mart 2013) 

22 Turbedar, a.g.m.





TÜRKİYE’NİN KAFKASYA 
POLİTİKASI 2012 

Eldar Hasanov*

*  Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi





387

Giriş
20.yy’nin sonlarında SSCB’in dağılmasıyla Türkiye’nin Kafkasya 

politikasında yeni bir sayfa açılmış oldu. Türkiye, Kafkasya’da yeni 
kurulan devletleri tanıdı ve diplomatik ilişkiler geliştirmeye çalıştı. 
Türkiye için Kafkasya coğrafi açıdan yakın olduğu gibi jeopolitik 
açıdan da önemli bir konuma sahiptir. Bölgeye dış aktörlerin akın 
etmesiyle Türkiye de çıkarlarını korumak için buraya yoğunlaş-
mıştır. Bölgenin doğal servetlerle zengin olması ve batı ile doğuyu 
birbirine bağlayan yolların kavşağında olması büyük devletlerin 
dikkatini cezbetmiş, siyasi bakımdan çalkantılı olması da kolay mü-
dahale imkânı sağlamıştır. Doğusuyla batısıyla büyük devletler böl-
geye yoğun bir ilgi göstermişlerdir. Bölgenin bir unsuru olan Tür-
kiye de özellikle enerji ihtiyacını karşılamak ve kendisi için nüfuz 
alanı oluşturmak istemiş, bölgeye yönelen diğer ülkelerle rekabete 
girmiştir. Kafkasya’dan pay almaya çalışan bölgesel aktörler arasın-
da Türkiye’nin en büyük rakibi Rusya olmuştur. Rusya bölge ile eski 
bağlarını kullanmış ve BDT’yi kurarak Kafkasya’yı elinde tutmaya 
çalışmıştır. Rusya’nın bölge halkının kendisi ile olan temelde eko-
nomik bağlantılarını baskı aracı olarak kullanması, bölgede yapay 
sorunlar oluşturarak istikrarsızlık yaratması ve yöneticilerin Sovyet/
Rusya kültür geçmişine sahip olması nedeniyle onlarla kolay iletişim 
geliştirebilmesi, Türkiye’nin Rusya karşısında Kafkasya’da başat poli-
tika yürütmesini zorlaştırmıştır.
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Türkiye’nin bölgedeki ülkelere yönelik takip ettiği siyaset tek bi-
çimli olmamıştır. Azerbaycan ile ilişkiler doğal müttefiklik esasında 
kurulmuş, “bir millet iki devlet” politikası yürütülmüştür. Dış poli-
tikada bu iki devlet birbirine ayrıcalıklı konum tanımıştır. Ulusla-
rarası arenada Türkiye Azerbaycan’ı her zaman desteklemiş, hakla-
rını savunmuştur. Azerbaycan da enerji kaynaklarının dağıtımı ve 
taşımasında her zaman Türkiye’ye ayrıcalık ve öncelik tanımıştır. 
2004 Ocak ayından itibaren Gürcistan’da Mihail Saakaşvili yöneti-
me geldikten sonra Türkiye’nin bu ülkeye yönelik politikalarında 
bir ivme yaşanmıştır. Batı yanlısı tutum benimseyen Saakaşvili için 
Türkiye, bölgede Rusya etkisini dengeleme faktörü olmuştur. An-
cak Rusya Abhazya ve Güney Osetya’yı himaye bahanesiyle 2008’de 
Gürcistan’a müdahalede bulunduğunda Türkiye pek etkin bir rol 
oynayamamış, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bölge sorunlarını 
diplomatik yollardan çözmek için Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Plat-
formu adlı oluşum kurmayı önermiştir. 2008’de Rusya ile ilişkilerini 
kesen Gürcistan ile Türkiye çeşitli alanlarda iyi ilişkiler geliştirebil-
miştir. Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkileri yeterince iyi olamamıştır. 
Ermenistan Türkiye’ye yönelik politikasında dostane bir yaklaşım 
da olmamış, sözde 1915 Ermeni Soykırımı konusunu gündemden 
hiç düşürmeyerek Türkiye politikasını bu istikamette oluşturmuş-
tur. Türkiye’nin bu konuyu tarihçilere bırakma çağrısı karşı tarafta 
olumlu karşılık bulmamıştır. 2009 yılında Türkiye’nin Ermenistan ile 
ilişkilerinde görülen yakınlaşma meyilleri sonuçsuz kalmış, 2010’da 
Ermenistan Parlamentosu süreci dondurmuştur. 

2012’de Kafkasya’daki gelişmeler

2012 yılı Kafkasya için oldukça hareketli geçmiştir. Bu hare-
ketliliğin sebebi bir taraftan bölgenin uluslararası arenada cereyan 
eden gelişmeler için coğrafi açıdan uygun olması, diğer taraftan 
bölge ülkelerinin ikili ilişkilerinde takip ettikleri siyaset çizgisi ve 
son olarak kendi iç meseleleri olmuştur. Dolayısıyla 2012’de bölge-
deki hareketliliğin sebepleri uluslararası, bölgesel ve ulusal olarak 
nitelenebilir.
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Uluslararası Etkenler
2012’de uluslararası konjonktürden kaynaklanan birtakım sorun-

lar Kafkasya’yı içine çekmiş, tansiyonun yükselmesine sebep olmuş-
tur. Burada kastedilen, ABD’nin bölge üzerinde politikaları ve İsrail 
ile İran arasındaki savaş ihtimalidir.

Bölge ülkeleri bu meselelerde taraf olmadığı halde, sadece coğ-
rafi konumundan dolayı, olayların yansımasını Kafkasya’da buluyo-
ruz. Bunlara örnek olarak İran’a yönelik saldırı planlarında izlenecek 
rotanın ne olacağı, bölgedeki ABD ve İsrail büyükelçiliklerine yö-
nelik terör teşebbüsleri gösterilebilir. Bu olguların gölgesinde Rusya 
ve İran kendilerini bölge ülkeleriyle ilişkilerinde birtakım adımlar 
atmak zorunda hissetmişler. Batı ile iyi ilişkilerinden dolayı Gür-
cistan ve Azerbaycan hakkında birtakım iddialar ileri sürülmüştür. 
31.01.2012’de Rusya’nın Kommersant gazetesi, olası İran saldırısında 
ABD’nin Gürcistan topraklarını kullanmayı planladığını ileri sür-
müştür. 21 Mart 2012 tarihli habere göre Tiflis yakınlarında Gürcis-
tan deniz ve kara kuvvetlerinin ABD ile ortak askeri tatbikat yapma-
sını Rusya provokatif bir eylem olarak nitelendirmiş ve bölgede ge-
rilimi yükselteceğini söylemiştir. Yine İran’a saldırı sırasında Türkiye 
topraklarının kullanma ihtimaliyle Rusya, 2011’den Ermenistan’daki 
102. Rus Askeri Üssünü tam donanımlı hale getirmiş, Türkiye’ye 16 
km mesafede olan Ermeni kenti Gümrü bölgesine sevk etmiştir. 19 
Haziran 2012’de Gümrü kentinde bulunan askeri üssündeki perso-
nel sayısını 2012 yılı sonuna kadar iki katına çıkaracağını açıklayan 
Rusya bunu Gümrü’deki üssün kullanım süresini 2044 yılına kadar 
uzatan ikili anlaşmaya dayandırmıştır. 

Kafkasya, İran-İsrail münasebetlerinden kaynaklanan gerginliğe 
de sahne olmuştur. 13 Şubat’ta İsrail’in Tiflis büyükelçiliğine bomba-
lı saldırı teşebbüsünden dolayı İsrail, İran’ı suçlamıştır. Genel olarak 
2012 yılı, İsrail politikalarından dolayı Azerbaycan ve İran arasında 
gergin geçmiştir. 26 Şubat’ta Azerbaycan İsrail’den 1.6 milyar dolarlık 
silah satın aldığında Tahran bu silahların İsrailliler tarafından İran’a 
karşı terörist faaliyetlerde kullanılacağı endişesiyle Azerbaycan’a nota 
vermiştir. Azerbaycan ile İsrail arasındaki iyi ilişkileri hoş karşılama-
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yan İran, Mossad ajanlarının Azerbaycan topraklarında İran’a karşı 
faaliyetlerde bulunduğunu öne sürmüş ve Azerbaycan büyükelçisini 
çağırarak ülke topraklarında İran’a karşı İsrail ajanlarının çalışma-
larının önlenmesini istemiştir. Nitekim bu iddialarla Azerbaycanlı 
iki genç şair 2012 Mayıs-Eylül arası İran’da gözaltında tutulmuştur. 
Konuyla ilgili suçlamaları reddeden ve İran’a nota veren Azerbaycan 
da İran’ı suçlayarak terör faaliyetlerini azmettirici ve destekleyici ol-
duğunu ileri sürmüştür. 2012’nin Ocak ayında Bakü’de tutuklanan 
üç Azeri vatandaşının, İsrail büyükelçisini ve bir Yahudi okulunda 
görev yapan iki kişiyi öldürmek için İran istihbaratından para aldığı 
iddia edilmiştir. Yine 13 Mart’ta Azerbaycan Milli Güvenlik Bakanlı-
ğı, İran Devrim Muhafızları Ordusu için çalışan 22 kişinin Bakü’deki 
İsrail ve ABD büyükelçiliklerine saldırı planı yapmak suçlamasından 
gözaltına alındığını açıklamış, bu nedenle tepki gösteren Tahran, 
18 Mart’ta Bakü’ye 2012’de üçüncü kez nota vermiştir. Yine, Fore-
ign Policy 28 Mart’ta İsrail’in İran’a saldırmak için Azerbaycan’da 
üs edindiğini ve hava sahasını kullanacağını ileri sürmüştür. İddia 
Azerbaycanlı yetkililer tarafından yalanlanmışsa da İran bunu cid-
diye almıştır. Yabancı basın organları, 2012’deki Bakü’yü casusların 
başkenti olarak nitelemiştir. 

Bölgesel etkenler

2012’de Kafkasya’da tansiyonu yükselten faktörlerden ikincisi, 
bölgeseldir. Bu sorunlar, bölgenin içyapısından kaynaklanmakta-
dır. Burada esas sorun sınırların tanınmasıdır. Bu bağlamda ilk akla 
gelen Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir sorun olmaya devam 
eden Dağlık Karabağ sorunudur. Bundan başka, 2008’de Abhazya ve 
Güney Osetya’nın da Gürcistan’dan ayrılması ve Gürcistan’ın buraya 
müdahale etmesi üzerine Rusya’nın bölgeye ordu çekmesi bölgede 
yeni bir sorunu doğurmuştur.

Karabağ sorununun çözümü dünyanın büyük devletlerinin de 
gündeminde yer almaktadır. Rusya’nın özel inisiyatifinden başka 
AGİT Minsk Grubu da diplomatik yollarla çözümü için tarafları bir 
araya getiren bir platform görevi görmüştür. Rusya’nın öncülüğünde 
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2008 yılından bu yana 9 defa, 2011 yılı içinde de 2 defa görüşme ya-
pan Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanları 23 Ocak’ta Soçi 
kentinde bir araya gelmişlerdir. 18 Haziran’da Azerbaycan ve Erme-
nistan Dışişleri bakanları Paris’te AGİT Minsk Grubu eş başkanları-
nın bulunduğu toplantıda Yukarı Karabağ sorununu görüşmüştür. 
Ne var ki 20 yıla yakın bir süre içerisinde bu görüşmelerden somut 
herhangi bir sonuç elde edilememiştir. Bazı görüşmelerde tarafların 
birbirine hasmane davranışlarda bulunduğu da gözlemlenmiştir. 
Genel olarak 2012 yılı Azerbaycan ve Ermenistan için silahlanma 
ve yüksek tansiyon yılı olarak geçmiştir. İsrail’den aldığı 1.6 milyar 
dolarlık silahtan başka, 2012’deki Azerbaycan silah sanayisine sahip 
bir ülke olarak önümüze çıkmaktadır. 2012 yılı içerisinde çoğu kez 
ateşkes bozulmuş, hatta özellikle Haziran ayında medyanın etkisiyle 
neredeyse savaşa başlanacağı intibaı ortaya çıkmıştır. Azerbaycan’ın 
etkili gazetelerinden Yeni Müsavat, Savunma Bakanlığı doğrula-
masa da, yerel halkın gözlemlerine dayanarak, Azerbaycan tanklı 
birliklerinin cepheye hareket ettiklerini iddia etmiştir. Ermenistan 
Devleti’ne yakınlığı ile bilinen “panarmenian” sitesinde yer alan bir 
değerlendirmede ise Azerbaycan’ın Ermenistan’a 2014 yılında saldı-
rabileceği öne sürülmüştür. Bu söylemler sırasında Türkiye’den Kara 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ve ardından Jan-
darma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu’nun Azerbaycan’ı 
ziyaret etmeleri dikkat çekmiştir. Azerbaycan yetkilileri zaman za-
man savaş seçeneğini de göz ardı etmediklerini, er geç toprakları-
nı geri alacaklarını ve bunun için ne gerekirse yapacakları azminde 
olduklarını belirtirler. Macaristan’da 2004 yılında NATO’nun Barış 
İçin Ortaklık programı çerçevesinde katıldığı seminerde, Azerbay-
can bayrağına saygısızlık eden Ermeni subayı öldürdüğü için ömür 
boyu hapse mahkûm edilen Azeri subay Ramil Seferov ülkesine 
iade edilerek binbaşı rütbesine terfi ettirilmiştir. Buna tepki olarak 
Ermenistan, Macaristan ile diplomatik tüm resmi ilişkilerin kes-
miş ve Karabağ Ermeni Cumhuriyeti’ni tanımak için hazırlanmış 
bir yasa tasarısını 04 Eylül’de parlamentoda görüşmüştür. Bölgede 
Ermenistan’ı destekleyen güç Rusya’dır. Ermenistan’da askeri üslere 
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sahip olan Rusya, 19 Haziran’da açıklama yaparak Gümrü›deki üssün 
kullanım süresini 2044 yılına kadar uzatan anlaşma imzaladığını ve bu 
çerçevede buradaki askeri üssündeki personel sayısını 2012 yılı sonu-
na kadar iki katına çıkaracağını belirtmiştir. Beş bin askerin görev yap-
tığı Gümrü Askeri Üssü’nde S-300 hava savunma füzeleri bulunuyor. 
Silahlanma kapsamında Ermenistan’ın gizlice Ukrayna’dan silah aldı-
ğı basına yansımıştır. Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın 
16 Nisan’da açıklama yaparak Dağlık Karabağ›ın uluslararası alanda 
tanınması için mücadele edeceklerini belirtmesi, çözümden yana ol-
madığı şeklinde yorumlanabilir. 19 Temmuz’da Karabağ’da başkanlık 
seçimi düzenlenmiş, AB ve AGİT Minsk Grubu açıklama yaparak 
bunu tanımadıklarını beyan etmişlerdir. 10 Aralık’ta basında yer alan 
haberlere göre, ABD’de Karabağ’ın bağımsızlığı Kongre’de kutlanmış, 
toplantı Senato’ya ait Russell Binası’nda gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 
katılarak Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak sunu-
lan Karen Mirzoyan Amerikan Kongresi’nin bazı üyelerine madalya 
takmıştır. Yine Ermeni lobisinin faaliyeti sonucu 30 Kasım’da Fransız 
Senatosu’nda düzenlenen “Dağlık Karabağ: Barış ve diyalog” konulu 
toplantıya yalnızca Ermeni parlamenter, araştırmacı ve gazetecilerin 
davet edilmesi, Ermenistan’a destek verildiğini ortaya koymaktadır. 

Rusya ile sorun yaşayan Gürcistan, bölgede Azerbaycan ve Er-
menistan ile enerji, taşımacılık vs. gibi işbirliği alanlarında iyi ilişki-
ler geliştirmiştir. Bölgesel projelerde özellikle Ermenistan’ı dışlayan 
Azerbaycan için Gürcistan doğal müttefik olmuştur. 2008’de Ab-
hazya ve Güney Osetya’nın ayrılması üzerine Rusya’nın karşısında 
Gürcistan savaştan yenik çıkmış, Rusya ile ilişkilerini kesmiştir. 03 
Mart’ta Rusya Gürcistan vatandaşlarına uygulanan vizeyi kaldırma-
ya hazır olduklarını belirtse de Tiflis Güney Osetya ve Abhazya’yı 
tanımaktan vazgeçmemesi halinde Rusya ile diplomatik ilişkileri ye-
niden başlatmayacağını belirtmiştir. Fakat çok kısa bir zaman sonra 
tek taraflı olarak Rusya’ya vize uygulamasını kaldırdığını açıklamış-
tır. Fakat iki ülke arasındaki gergin tansiyon devam etmiş, Rusya yet-
kilileri 4 yıl aradan sonra seçimler sonrası, 15 Aralık’ta Gürcistan’da 
yeni hükümetin temsilcileriyle Cenevre’de görüşmüştür.
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İç Meseleler
2012’de bölgedeki hareketlilik en son ülkelerin iç meselelerin-

den kaynaklanmaktadır. 2012’de Ermenistan ve Gürcistan’da parla-
mento seçimleri göz önünde bulundurulursa, bu hareketlilik doğal 
karşılanmalıdır. Her ne kadar Azerbaycan’da 2012 yılı seçim yılı 
olmasa da ülkenin ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlar 
Azerbaycan’ın da hareketli olmasını sağlamıştır. 

Ermenistan sözde 1915 Olaylarının soykırım olarak tanınması-
nı bir politik çizgi olarak benimsemiştir. 2012’de de bu istikamette 
adımlar atmaya devam etmiş, bazen başarılı bazen başarısız olmuş-
tur. Örneğin Bulgaristan parlamentosu 11 Kasım 2012’de, İspanya 
meclisi dışişleri komisyonu da 24 Mayıs 2012’de “soykırım” tasa-
rısını reddetmiştir. Soykırımı inkâr yasası 23 Ocak 2012’de Fransa 
Senatosu’ndan geçmiş, Fransa bu nedenle Azerbaycan ve Türkiye 
tarafından çeşitli düzeylerde uyarılmış ve kınanmıştır. Nitekim 
Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) de yasanın ifade 
özgürlüğünü tehdit ettiğini belirtmiştir. Fransa Anayasa Konseyi bu 
yasayı Fransa Anayasa’sına uygun bulmadığı için 28 Ocak’ta iptal 
etmiş, ilerleyen zamanda Fransa Hükümeti, 1915 Olayları’nı soykı-
rım olarak kabul etmeyenleri cezalandırmayı öngören yeni bir yasa 
tasarısını gündeme getireceğini açıklamıştır. 2012’de Ermenistan’da 
dikkati çeken başka bir olay, Metsamor nükleer santralinin kullanım 
süresini uzatma kararı (18.10.2012) olmuştur. Türkiye sınırına 16 
km mesafede bulunan bu santralin bir saatli bomba gibi güvensiz 
olduğu uzmanlar tarafından belirtilse de Ermenistan yönetimi bu 
kararından vazgeçmemiştir. 

2012’de Ermenistan’da dikkat çeken başka bir olay 06 Mayıs’ta 
gerçekleşen parlamento seçimleridir. Parlamento seçimlerine sekiz 
siyasi parti ve bir siyasi blok katılmıştır. Ermenistan seçim sistemine 
göre, 131 kişiden oluşan parlamentoda 90 koltuk siyasi partilere ay-
rılıyor. Siyasi partiler için yüzde 5’lik seçim barajı bulunurken, siyasi 
bloklar için yüzde 7’lik baraj uygulanıyor. Yüzde 5’in üzerinde oy 
alan partiler, 90 koltuğu paylaşıyor. Geriye kalan 41 koltuk ise bağım-
sız adaylara ayrılmıştır. Merkez Seçim Komitesi tarafından açıklanan 
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resmi rakamlara göre, Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın başkanlığını 
yaptığı Cumhuriyetçi Parti, oyların yüzde 44.41’ini alarak sandık-
tan birinci parti olarak çıkmıştır. İkinci sırayı ise yüzde 30.34’lük oy 
oranıyla, Gagik Tsarukyan’ın başkanlığını yaptığı, Sarkisyan’ın hükü-
metteki koalisyon ortağı olan Müreffeh Ermenistan Partisi almıştır. 
Seçim komisyonundan yapılan son açıklamaya göre, eski cumhur-
başkanı Levon Ter-Petrosyan’ın liderliğindeki Ermeni Ulusal Cephe-
si (EUC) bloku oy oranını yüzde 7.11’e yükseltmiş ve parlamentoda 
temsil edilmeye hak kazanmıştır. Ermeni Devrimci Federasyonu 
(Daşnaksutyun) oyların yüzde 5.63’ünü alırken, Dışişleri eski Bakanı 
Raffi Hovhannisyan’ın liderliğindeki Miras Partisi ise 5.6’lık oran-
la seçimlerden beşinci parti olarak çıkmıştır. Parlamentoya girmeye 
hak kazanan son parti ise 5.43’lük oranla Hukuk Ülkesi Partisi ol-
muştur. Cumhurbaşkanlık seçimleri ise 2013’te yapılacaktır.

Kafkasya’da insan hakları konusunda en önde olan ülkenin Gür-
cistan olduğu belirtilir. Gürcistan cezaevlerinde çekilen, mahkûmlara 
işkence yapıldığını gözler önüne seren video kaydının internete düş-
mesiyle Gürcistan halkı ayaklandı. Bu tepki üzerine Saakaşvili, Gür-
cistan Ceza İnfaz Bakanı ve İçişleri Bakanını Eylül ayında görevden 
aldı. Bu, Saakaşvili için seçim öncesi darbe oldu. 1 Ekim’de gerçekle-
şitirlen koltukluk parlamento seçimlerine 14 parti ve iki siyasi blok 
katıldı. Seçimlerde yüzde 5 baraj vardı. Saakaşvili’nin liderliğini yap-
tığı partisi Birleşik Milli Hareket’in seçimlerde Bidzina İvanişvili’nin 
yönetiminde Gürcistan’ın Rüyası liderliğindeki muhalefet koalisyo-
nu karşısında yenilgiye uğradı ve ortaya çıkan yeni liderle birlikte 
Gürcistan’da yeni bir dönem başladı. Saakaşvili hükümeti, 2008 yı-
lında meydana gelen çatışmaların ardından, İvanaşvili’yi Kremlin’in 
maşası olmakla suçlamıştı. Hatta bir şekilde İvanişvili’nin Gürcü va-
tandaşlığını bile iptal etmişti. İvanişvili’nin dış politikadaki en kritik 
önceliği Rusya ile 2008 savaşıyla bozulan ilişkileri normalleştirmeye 
çalışmak olmuş, 15 Aralık’ta Cenevre’de Rusya ile görüşmeye tem-
silci göndermiştir. Yeni hükümet Saakaşvili hükümetinde bakan dü-
zeyli kişileri yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına almıştır. İvanişvili ile 
birlikte Batum’daki yatırımların şekillendirdiği Türkiye-Gürcistan 
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ilişkilerinin nasıl bir yola gireceği sorgulanmıştır. Bakü-Tiflis-Cey-
han Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Hattı, Bakü-
Tiflis-Kars Demiryolu ve Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı gibi 
projeler dikkate alındığında İvanişvili’nin pragmatist davranacağı 
belirtilmiş, ama ilişkilerin tatsızlaşabileceği de istisna edilmemiştir. 
İvanişvili yine 15 Aralık’ta Azerbaycan Türkiye arasında yapılması 
planlanan demiryolu projesinin Gürcistan’ın gelirlerini tehdit ettiği-
ni kaydederek proje üzerinde daha fazla görüşme talebinin olduğu-
nu belirtmiş, fakat bu konu üzerinde fazla durmamıştır.

2012 yılı Azerbaycan için gergin geçmiştir. İsrail politikaların-
dan dolayı yılın başlangıcından itibaren İran’la olumsuz gelişmeler 
yaşanmıştır. Karabağ sorununun çözümü için de somut bir mesafe 
kat edilmemiştir. Rusya ile ilişkiler iyi olan Azerbaycan Rusya’nın 
Azerbaycan’dan bu yıl 1,5 milyar metre küp yerine 3 milyar metre-
küp doğalgaz alım anlaşması imzalamıştır. Buna karşın Gabala Ra-
dar İstasyonu’nun Rusya’ya yıllık kirasını 40 kat artırarak 300 milyon 
dolara çıkarmış, ödemedikleri takdirde terk etmelerini talep etmiştir. 
Yine Azerbaycanlılar için ağır ifadeler kullanan ve Azerbaycan halkı-
nı hedef gösteren Rusya Devlet Duması üyesi Vladimir Jirinovski’nin 
tutumuyla ilgili 19 Eylül tarihinde Rusya’ya nota vermiştir. Haziran 
ayında Türkmenistan ile Azerbaycan arasında Hazar’da petrol arama 
bağlamında kriz yaşanmıştır. Azerbaycan, insan hakları ihlallerin-
den dolayı boykot çağrıları yapılsa da Mayıs ayında 57. Eurovision 
Şarkı Yarışması’na ev sahipliği yapmıştır. Bundan dolayı İran’la iliş-
kileri gerilmiş, İran Azerbaycan’a “İslam’ın kutsal değerlerine saygı 
göstermediği” için protesto notası vermiş, Bakü Büyükelçisini de 
“görüş alışverişinde bulunmak için” geri çağırmıştır. Eurovision Şar-
kı Yarışması’nın büyük terör tehdidi altında yapıldığı yarışmadan 
sonra açıklanmıştır. 31 Mayıs’ta Azerbaycan Milli Güvenlik Bakan-
lığı tarafından yapılan açıklamaya göre şarkı yarışması sırasında ül-
kenin üç kenti olan Bakü, Gence ve Sumgayıt’ta “korku ve dehşet 
yaratmayı amaçlayan bir dizi suikast ve bombalı saldırı hazırlığında” 
bulunan 40 kişilik bir terör grubu yapılan gizli operasyonlarla çöker-
tildiği belirtilmiştir.
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Türkiye’nin Ermenistan politikası
Ermenistan Türkiye’nin Kafkasya politikalarında sorunlu bir ülke 

olmuş, bunun hem bölgesel hem uluslararası yansımaları gözlemlen-
miştir. Bu sorunu şekillendiren iki temel etken 2012’de Türkiye’nin 
Ermenistan politikasında da kendilerini hissettirmiştir. Bunlardan 
biri Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesidir. 1993 
Nisan’da Ermenistan’ın Kelbecer’i işgali üzerine Türkiye bu ülke ile 
kara sınır kapısını kapatmıştır. 2009’da ilişkilerin geliştirilmesin-
de atılan adımlar bir taraftan Azerbaycan’ın tepkisi, diğer taraftan 
Ermenistan’ın Türkiye’nin koştuğu şartları kabul etmemesi üzerine 
2010 Nisan’da akim kalmıştır. Ermenistan ile Türkiye’nin ilişkisinin 
iyileşmesini istediğini belirten ABD, Türkiye’nin önkoşulsuz ola-
rak Ermenistan’la masaya oturmasından yana olduğunu açıklamış-
tır. Azerbaycan tarafı Türkiye’nin yaptırımların yeterli olmadığını, 
Türkiye’de 100 bini aşkın Ermeni’nin kaçak çalışmasının görmezden 
gelindiğini, sınırın sanal olarak kapalı olduğunu iddia etmiştir. Nite-
kim 1915 olaylarıyla ilgili Fransa’ya yaptıklarının Türkiye tarafından 
göz ardı edildiğini söylemiştir.

Ermenistan ile ilişkileri şekillendiren ikinci unsur Ermenistan’ın 
Türkiye’ye yönelik iddialarıdır. Ermenistan Devleti, 1915’te Ermeni-
lere Türklerin soykırım yaptıklarını iddia eder ve bunu bir siyaset 
çizgisi olarak benimser. Ermenistan Türkiye’nin sınırlarını tam ola-
rak tanımamış, toplantılarda “sizinle hiçbir sınır anlaşmazlığımız, 
toprak talebimiz yok” dense de henüz Erivan yönetimi “Türkiye’nin 
tüm sınırlarını tartışmasız tanıyoruz. Kars Antlaşması’nı tanıyoruz” 
dememiştir. Nitekim 26 Temmuz 2011’de Sarkisyan, Türkiye’nin do-
ğusunda bulunan ve Ermeniler tarafından “Batı Ermenistan toprak-
ları” olarak adlandırılan Ağrı Dağı bölgesinin geri alınmasını yeni 
nesillere görev olarak göstermiştir. Her yıl Nisan 24’te bu olayı bir 
soykırım olarak nitelemesi için ABD’ye baskı yapsa da başarılı ol-
mamış, fakat bazı ülkelerde soykırım inkârcılığı adlı yasa çıkarmakla 
isteğine nail olmuştur. Türkiye bu konuyu tarihçilere tevdi edilmesi 
gerektiğini söylese de Ermenistan yönetimi 1915 olaylarının “soy-
kırım” olarak tanınması için mücadelelerini daima sürdüreceklerini 
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açıklamıştır. Sözde Ermeni Soykırımı meselesi 2012’de birçok ülke-
nin parlamentosunda gündeme gelmiştir.

Buna karşın Türkiye Ermenistan’a yönelik politikalarında sertlik 
yanlısı olmamıştır. Türkiye-Ermenistan ilişkilerini değerlendiren 
Egemen Bağış’ın ‘’Türkiye’nin Ermenistan’a karşı siyasi jestleriy-
le hiçbir zaman cimri olmadı’’ sözü bunun bir ifadesidir. Nitekim 
Türkiye’de Ermenilerin kaçak çalışması görmezden gelinmiştir. Bun-
dan başka, kara sınırı kapalı olduğu halde, Trabzon limanı üzerinden 
Ermenistan’ın taşımacılık yapılmasına müsaade edilmiştir. “Novos-
ti Armenia” haber ajansına konuşan Ermenistan Girişimciler ve İş 
Adamları Birliği yetkilisi Artur Kazaryan, Türkiye’nin 2012’de 200 
Ermeni TIR aracına Trabzon limanı üzerinden dünyaya açılma izni 
verdiğini, ileride bu sayının daha da artacağını söylemiştir. Nitekim 
Ağustos ayında Berlin Young Euro Classic Müzik Festivali’nde sahne 
alan Türkiye-Ermenistan Gençlik Senfoni Orkestrası Türkiye’nin to-
leranslığına yorumlanmalıdır. Yabancı uyrukluların Türkiye’de gay-
rı-menkul alımında kolaylıklar sağlandığı halde Ermenistan’ın şart-
sız gayrimenkul alabilecek ülkeler listesinin dışında tutulduğu kararı 
da dikkatten kaçmamaktadır. 2012’de Ermenistan ile Türkiye ara-
sında uçak olayı baş vermiştir. 15 Ekim’de Ermenistan’dan Suriye’ye 
uçan uçak, rutin kontrol için Erzurum Havaalanına inişe zorlanınca 
Ermenistanlı şirket Türkiye’yi şov yapmakla suçlamış, yetkililer gü-
venlik nedeniyle bunun zorunlu olduğunu açıklamışlar.

Türkiye’nin Gürcistan politikası

2012 yılı Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkiler olumlu seyirde 
cereyan etmiştir. Bunun sebebi son yıllarda Türkiye’nin Gürcistan 
için öneminin artmasıdır. 2008’de Rusya saldırısından sonra Türki-
ye Gürcistan için daha önem kazanmıştır. Gürcistan, denge unsu-
ru olarak gördüğü için Türkiye’ye geniş imkânlar tanımış, bölgede 
etkinliğini arttırmak isteyen Türkiye de bunu değerlendirmiştir. 
Genel olarak Saakaşvili hükümetinin Türkiye’ye yaklaşımı olum-
lu olmuştur. Somalili korsanlar tarafından 08 Eylül 2010 tarihinde 
kaçırılan Türk denizcilerin kurtarılmasında aracı olan ve 13 Ocak 
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2012’de onları bizzat İstanbul’a getiren Saakaşvili, buradaki konuş-
masına Türkçe başlayarak birlik ve beraberlik mesajları vermiştir. 
Nitekim 31 Mayıs’ta İstanbul’da toplanan BM Medeniyetler İttifakı 
toplantısında Saakaşvili, Türkiye’nin kendilerine kucak açtığını ve 
her platformda desteklediğini ifade etmiştir. Aradaki bu sıcak ilişki 
sayesinde sınır geçişlerinde kolaylıklar sağlanmış, nüfus cüzdanıyla 
sınır geçişi 10 Aralık 2011’de yürürlüğe girmiştir. Bu yasaya göre iki 
ülke vatandaşları her girişte 90 günü aşmayan turistik amaçlı seya-
hatleri için birbirlerinin ülkelerine vizesiz olarak girebilecek ve bu 
süre bitiminden önce çıkış yapacaklardır. Yine, 6269 sayılı “Türki-
ye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Kara 
Gümrük Geçiş Noktalarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” Cum-
hurbaşkanı Gül tarafından onaylanmıştır. Yaşanan gelişmeler özel-
likle Rusya’nın Gürcistan’daki ağırlığını dengelemektedir. Uzmanlar 
Türkiye’nin Gürcistan’da hem ekonomik hem toplumsal olarak öne-
minin arttığını belirtmişlerdir.

2012 yılının başlangıcından itibaren hem toplumsal hem poli-
tik ilişkilerin hız kazandığı görülmektedir. Pasaportsuz sınır geçişi 
imkânının yürürlüğe girmesiyle taraflar arasındaki ziyaretler katlan-
mıştır. Yapılan hesaplamalara göre iki ay içerisinde sınırdan yakla-
şık 150 bin kişinin geçiş yaptığı, sınır halkının günübirlik olsa dahi 
karşı tarafa geçiş yaptığı belirtilmiştir. Özellikle yaz aylarında turizm 
şirketlerinin de etkisiyle ziyaretçi sayısında patlama yaşanmış, bu 
rakam günde 15-20 bin, Temmuz ayı itibariyla hafta sonlarında 25 
bin kişiye kadar ulaşmıştır. Gürcistan’a kimlikle geçiş yapan tek ülke 
Türkiye’dir. Geçişteki bu kolaylığın, kaçakçılık gibi güvenlik soru-
nuna yol açtığı da görülmektedir (11 Nisan 2012’de Gürcistan’dan 
Türkiye’ye Sezyum maddesi sokulması, 10 Aralık’ta Gürcistan’ın 
Türkiye sınırına yakın bir yerde Sezyum maddesi ticaret oturumu 
örnekleri). Güvenlikten başka, kolaylığın sosyal düzen açısından da 
olumsuz yönleri olmuştur. Kumar oyunlarında Türkiye›den çıkan 
paranın milyonlarca lirayı bulması üzerine bu tehlikeye dikkat çe-
ken gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, geçiş için 
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harç getirilmesi hakkında görüş ileri sürmüştür. 2012›nin başlama-
sıyla bakan düzeyinde ziyaretler ivme kazanmıştır. 17 Ocak 2012’de 
TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti Gürcistan’da resmi görüşler ya-
parken 20 Ocak 2012’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıl-
dız, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te ‘Türkiye-Gürcistan Enerji ve Yatı-
rım Arenası’ konulu toplantıya katılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay’ın 26 Ocak’ta Gürcistan Kültür Bakanı’nı ziyareti sı-
rasında Türkiye arasında iki ülkenin tarihi eserlerinin restorasyonu 
konusunda mutabakat sağlanmıştır. Ekonomi Bakanı Zafer Çağla-
yan da 16 Şubat’ta Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye İş Forumu’na ka-
tılmak için Gürcistan’da bulunmuştur. Bu ziyaretlerde taraflar arasın-
da siyaset, ekonomi, ticaret, kültür ve turizm alanlarında işbirliğiyle 
ilgili ikili ve bölgesel anlaşmalar yapılmıştır. Turistik ve iş ziyaretle-
rinin sıklaşması neticesinde uçak seferleri de sıklaşmıştır. THY’nın 
Tiflis ve Batum’a, yine Pegasus’un Tiflis’e seferlerine ilaveten, 8 Ağus-
tos 2012’de Pegasus Batum’a yeni bir sefer hattı başlatmıştır. Mevcut 
iki sınır kapısının talebi karşılamaması üzerine yeni kapılar açılması 
gündeme gelmiş, 3 eylül tarihinde Demir İpek Yolu adlı yeni kapının 
açılması konusunda taraflar arasına mutabakat zabtı imzalanmıştır. 
Yine Ağustos ayında Batum’da İş Bankası’nın bir şubesinin açılması, 
Türk iş adamların buradaki faaliyetlerine ışık tutmaktadır. 

Türkiye için Gürcistan özellikle taşımacılık anlamında oldukça 
önem arz etmektedir. Temelde enerji taşımacılığı ve demiryolların-
dan dolayı Gürcistan Türkiye için önemli olmuştur. Bu bağlamda Ba-
kü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ile Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz 
hattı ve yapımı devam eden Bakü-Tiflis-Kars demiryolu örnek gös-
terilebilir. Bakü’den alınan petrol ve doğalgaz Türkiye’ye Gürcistan 
üzerinden nakledilmektedir. Demir İpek Yolu olarak da isimlendiri-
len BTK demiryolu projesinin 24 Eylül’de tamamlanması öngörülse 
de yapım hala devam etmektedir. Bu proje Türkiye ile Gürcistan ara-
sında doğrudan demiryolu bağlantısı kuracak ve mevcut demiryo-
lu hattıyla Gürcistan üzerinden Türkiye ile Azerbaycan, Orta Asya, 
Çin ve Moğolistan arasında demiryolu bağlantısı oluşturacak, Mar-
maray Projesi tamamlandığında Avrupa’dan Çin’e bu demiryoluyla 
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kesintisiz yük taşınması mümkün hale gelecektir. Bundan başka, 26 
Haziran’da Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Trans Ana-
dolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için de Gürcistan tran-
sit ülkedir. Bu gibi nedenlerden dolayı Gürcistan’ın istikrarlı olması 
Türkiye’nin de menfaatlerine uygundur. Burada Türk iş adamlarının 
yatırımıyla Gürcistan’da birkaç hidroelektrik santralinin yapımının 
sürmekte olduğuna da işaret edilmelidir.

Türkiye ile Gürcistan arasında ticari ilişkiler de iyi düzeyde ol-
muştur. Gürcistan ve Rusya arasında ilişkilerin gerginleşmesinden 
sonra, Türkiye’nin Gürcistan’ın bir numaralı ticaret ortağı olduğu 
söylenmektedir. 2012’de Gürcistan’a 1.254 milyon dolar değerinde 
ihracat, Gürcistan’dan 180 milyon Dolarlık ithalat gerçekleştiren Tür-
kiye, Gürcistan’ın ithalatında ilk sıradaki, ihracatında ise dördüncü 
sıradaki ülke olmuştur. Hemen hemen her sektörde, enerjiden ban-
kacılık hizmetlerine, havaalanından müteahhitlik hizmetlerine, gıda 
sektöründen ulaştırmaya kadar bu iki ülke arasında sektörel bazda 
gelişmeler yaşanmıştır. Nitekim burada Türkiye’nin silah ihracına da 
işaret edilmelidir; Gürcistan polisi GİRSAN’ın ürettiği silahları kul-
lanmaktadır. Türkiye askeri alanda da Gürcistan’ı desteklemektedir. 
TSK 8 Aralık 2012’de Gürcistan Silahlı Kuvvetlerine sağladığı eğitim 
ve lojistik destek çerçevesinde Gürcistan’a toplam 350 bin dolar de-
ğerinde hibede bulunmuştur. 

2012’de Türkiye ile Gürcistan arasında kültür alanında da geliş-
meler yaşanmıştır. 26 Ocak’taki ziyareti sırasında açıklama yapan 
Kültür Bakanı Ertuğrul Günay Gürcistan ile Türkiye arasında iki 
ülkenin tarihi eserlerinin restorasyonu konusunda mutabakata va-
rıldığını söylemiştir. Bu anlaşma gereğince, Gürcistan Batum›daki 
yıkılmış tarihi Aziziye Camii için yer tahsis edecek, Türkiye de ca-
mii inşa edecektir. Ahıska›daki Ahmediye Camii ve külliyesini de 
Türkiye›nin uzmanlarının mutabakatı çerçevesinde Gürcistan resto-
re edecektir. Bundan başka, Türkiye topraklarında bulunan iki kilise 
de Gürcistan›daki uzmanların denetimi, gözetimi ve mutabakatı çer-
çevesinde restore edilecektir. Bakan Günay karşılıklı kültürel ilişkile-
rin eylül ve ekim aylarında daha da yoğunlaşacağını söylemiştir. 31 
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Mayıs’ta da Ivane Javakhishvili Üniversitesi bünyesinde Yunus Emre 
Türk Kültür Merkezi açılmış, törene Başbakan yardımcısı Bülent 
Arınç da katılmıştır.

Aradaki olumlu atmosfere rağmen 2012’de zaman zaman sorun-
lar da yaşanmıştır. Komşularla sıfır sorun politikasını uygulayan 
Türkiye’nin Gürcistan’la geliştirdiği ilişkilerin bu ülkedeki bazı çev-
reler tarafından hoş karşılanmadığı görülmektedir. Tarihi eserlerin 
yaşatılması hakkında anlaşma çerçevesinde Osmanlı döneminde 
yaptırılan (1869) SSCB döneminde yıkılan Batum’daki tarihi Azizi-
ye Camii yeniden yapılacağı ve diğer tarihi eserlerin onarım kararı 
ülkede büyük tepkilere yol açmıştır. Durumdan rahatsız olan Gürcü 
Ortodoks Kilisesi Şubat ayında bir bildiri yayınlayarak yapılan anlaş-
mayı kınamış ve “kabul edilemez” olarak nitelemiştir. Patrikhane’nin 
rahatsız olmasının nedenlerinden biri de Gürcistan’da restore edilen 
camilerin Müslüman kurumlar tarafından idare edilirken, Türkiye’de 
kiliselerin Gürcü Kilisesi kontrolüne verilmemesi olduğu ifade edil-
miştir. Bazı partilerin Kilise’ye destek çıkması da siyasi alanda ger-
ginliğe neden olmuştur. Ayrıca merkezi Batum olan Acara Özerk 
Cumhuriyeti’nde son iki yılda 25 bin Türk’e vatandaşlık verilmesi 
de tepkilere yol açmış ve muhalefet, “Türklerin Batum’u ele geçir-
diğini” söyleyerek bu hakkı tanıyan hükümeti eleştirmiştir. Aslında 
Türkiye’nin Kafkasya’daki bu aktif politikaları Rusya’yı endişelendir-
mektedir. Moskova Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 
Türkiye uzmanı Vladimir Avatkov, Türkiye’nin Gürcistan’da hem eko-
nomik hem toplumsal olarak öneminin arttığını ve Rusya karşısında 
olumlu imaj kazandığını söylemiştir. Bundan başka, bazı sorunların 
nedeni Gürcistan’ın iç meseleleri olmuştur. Fırtınadan korunmak 
için Abhazya sularında demirleyen iki Türk ticaret gemisi ve müret-
tebatı hakkında hukuki işlem başlatılması buna örnek olarak göste-
rilebilir. Ayrıca, 2012 parlamento seçimlerini kazanan İvanaşvili’nin 
15 Aralık’ta Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun Gürcistan’ın gelirlerini 
tehdit edeceğini söylemesiyle soru işaretlerine sebebiyet vermiş, fa-
kat sonradan bunun acele bir açıklama olduğunu ve bu konuda hiç-
bir sorun olmadığını beyan etmiştir.
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Türkiye’nin Azerbaycan Politikası
Türkiye ile Azerbaycan’ı birbirine ortak dil, kültür, tarih, din ve 

etnik bağlar bağlamaktadır. “Bir millet iki devlet” söyleminde ken-
disini bulan bu bağlar iki ülke arasındaki politikaya da şekil vermiş-
tir. Türkiye bölgeye yönelik siyasetini oluştururken Azerbaycan’ın 
menfaatlerini de gözetmiş, Azerbaycan da Türkiye’yi ayrıcalıklı ve 
öncelikli konumda görmüştür. SSCB’nin ardından Azerbaycan’ı 
bağımsız tanıyan ilk devlet olan Türkiye, uluslararası arenada hep 
desteklemiştir. Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgali üze-
rine kara sınırlarını kapatan Türkiye, Karabağ sorununun çözümü 
için Azerbaycan’ın yanında olmuştur. Türkiye’nin 2009’da Erme-
nistan siyasetinde farklı bir yol denemesi sırasında yeterli bilgilen-
dirme yapılmamasından kaynaklanan sorun sebebiyle Azerbaycan 
Türkiye’ye tepki göstermiştir. Fakat sonradan durumun izah edilme-
si ve Ankara’nın Karabağ konusundaki eski tavrının değişmediğine 
Bakü’nün ikna edilmesiyle ilişkiler normal seyrine dönmüştür.

Türkiye ile Azerbaycan bölgede birbirini doğal müttefik kabul et-
miştir. 7 Mart’ta Nahcivan’da Türkiye, İran ve Azerbaycan Dışişleri 
Bakanları üçlü toplantı yapmış, yine Türkiye, Azerbaycan ve Gür-
cistan Dışişleri Bakanları üçlü toplantısı çerçevesinde 8 Haziran’da 
Trabzon’da bir araya gelmişlerdir. Azerbaycan ve Türkiye Ermenistan’a 
karşı birlikte hareket etmişlerdir. 24 Ocak’ta Fransa Senato’sunda gö-
rüşülen yasa tasarısına karşın Türkiye ile birlikte Azerbaycan da tesir 
vasıtalarını devreye sokmuştur. Yasanın geçmemesi için Azerbaycan, 
iktidarıyla muhalefetiyle Fransa nezdinde girişimlerde bulunmuştur. 
Fransa’ya bir cevap olarak, Karabağ sorunu çerçevesinde Hocalı’nın 
işgalinin 20. yıldönümü anısına İstanbul’da Taksim Meydanı’nda 26 
Şubat’ta toplanan dev mitingde Türkiye ve Azerbaycan’dan devlet ve 
toplum temsilcileri bir araya gelerek gövde gösterisi yapmıştır. Mi-
ting sırasında açılan pankartların ırkçı söylemler ve Ermenilere ha-
karet içerdiğinden dolayı savcılık “Halkı kim ve düşmanlığa tahrik” 
suçlamasıyla 10 kişi hakkında işlem başlatmıştır. TBMM Dışişleri 
komisyonu Hocalı katliamının kınanmasıyla ilgili bildiri yayınlamış, 
Hocalı’da yaşananları insanlık tarihi için büyük bir ayıp ve insan-
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lığa karşı suç olarak nitelemiştir. Fransa parlamentosunda yasanın 
geçmesi sebebiyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Ba-
kanı Ahmet Davutoğlu Fransa’nın tarafsızlığına gölge düştüğünü 
ve Minsk Grubu eş başkanlığından ihraç edilmesi gerektiğini ileri 
sürmüştür. Bu çağrı Azerbaycan parlamentosu ve Dışişleri Bakanı 
Elmar Memmedyarov tarafından da karşılık bulmuştur. Davutoğlu 
yine 29 Eylül’de düzenlenen BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında 
Karabağ sorununu gündeme getirerek bu yönde somut bir adımın 
atılmadığını belirtmiş, 15 Ekim 2012’de Bakü’de toplanan Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı (ECO) Bakanlar Toplantısı’nda da Hocalı’daki ha-
vaalanının açılmasının çözüm sürecine zarar vereceğini söylemiştir.

Azerbaycan ile Türkiye arasında askeri ve güvenlik alanında-
ki işbirliği gelişmiş derecededir. Ordunun eğitilmesi, moderni-
zasyonu, silahla teçhizi vs. alanlarda Türkiye Azerbaycan’a destek 
olmuştur. Azerbaycan ordusu özel birliklerinde görevli askerlerin 
Türkiye’de Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi’nde ko-
mando kurslarına katılacakları belirtilmiştir. Azerbaycan Savunma 
Sanayi Bakanı Yaver Camalov, 2013’te Türkiye ile ortaklaşa havan 
topu üreteceklerini bildirmiştir. 2012’deki gelişmelerden biri de 
Azerbaycan ile Türkiye’nin ortak zırhlı personel taşıyıcı üretme-
siyle ilgilidir. Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı’nca Aralık 
ayında yapılan açıklamaya göre, arazi koşullarına uygunluğunun 
test edilmesi için bir adet Ejder markalı zırhlı personel taşıyıcı 
Azerbaycan’a getirilmiştir. Şubat ayının 8’inde Genelkurmay Baş-
kanı Orgeneral Necdet Özel ve 22’sinde İçişleri Bakanı İdris Naim 
Şahin Azerbaycan’ı ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 
Savunma Bakanı, Adalet Bakanı ve Olağanüstü Haller Bakanı ile 
görüşmüşlerdir. Daha sonra Haziran ayı içerisinde Kara Kuvvet-
leri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ve Jandarma Genel 
Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu Azerbaycan’ı ziyaret ederek 
Azerbaycan Savunma Bakanı ve diğer üst düzey askeri yetkililer ile 
görüşmüşlerdir. Azerbaycan ile Ermenistan sınırlarında ateşkesin 
bozulması sonucu her iki taraftan birkaç askerin ölmesiyle sosyal 
medyada savaşın başlanacağı söylemlerinin zirveye çıktığı bir anda 
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TSK’dan peş peşe iki kuvvet komutanının Bakü’yü ziyaret etmesi, 
Ankara’nın Erivan’a askeri mesajı olarak değerlendirilmiştir. 

Türkiye için Azerbaycan enerji alanında çok önemlidir. Bakü-
Tiflis-Ceyhan petrol hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz hattı 
ile Türkiye enerji ihtiyaçlarının bir kısmını Azerbaycan’dan karşıla-
maktadır. Türkiye’nin doğalgaz ithalinde Rusya (%45.6) ve İran’dan 
(%24.3) sonra Azerbaycan üçüncü yeri (%12.2) tutmaktadır. 2012’de 
enerji bağlamında en önemli gelişme, 2011’de ön protokolü imza-
lanan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ‘Trans Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı (TANAP) için resmi imzaların 25 Haziran 2012’de atıl-
ması olmuştur. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 20. Yıl 
Dönümü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 
İstanbul’a gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya gelmiş, bu seyahat sırasında 
Türkiye ile Azerbaycan arasında TANAP için resmi imzalar atılmış-
tır. TANAP, Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR’ın, Türkiye’den 
BOTAŞ ile TPAO’nun ortak projesidir. Bu konsersiyum, Azerbaycan 
Şahdeniz Faz-II kapsamında çıkarılacak doğalgazın Avrupa’ya trans 
iletimini içeriyor. Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşen tö-
rende üç ayrı anlaşma imzalandı. Bunlar, mutabakat zaptı, ev sahibi 
ülke anlaşması ve hükümetlerarası anlaşma oldu. Mutabakat zaptı, 
BOTAŞ ve Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR arasında, ev sa-
hibi ülke anlaşması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 
ile SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev arasında, hükümetlerarası 
anlaşma ise Enerji Bakanı Yıldız ile Azerbaycan Enerji Bakanı Na-
tıg Aliyev arasında imzalandı. Türkiye’yi temsilen Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan’ı temsilen Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev anlaşmalara şahit oldu. TANAP, gazın Azerbaycan’dan çıka-
rılıp, Gürcistan’dan geçip Türkiye üzerinden satılmasını ve iletilme-
sini öngörmektedir. Sadece Şahdeniz gazı değil, Hazar Denizi’ndeki 
diğer Azerbaycan gaz kaynakları da bu proje kapsamındadır. Ayrı-
ca Türkmenistan’ın da Azerbaycan üzerinden bu hata gaz vermesi 
mümkün olacaktır. 7 milyar dolarlık bu projede Türkiye’nin payı 
yüzde 20, Azerbaycan’ın payı ise yüzde 80’dir. Diğer uluslararası 
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petrol ve doğalgaz şirketleri de ilerleyen sürede dâhil olabilecektir. 
SOCAR kendi payından BP, Statoil ve Total gibi şirketlere de hisse 
satabileceği mesajını vermiş, BP bu konuda girişimlerde bulunmuş-
tur. Proje için 4 aşama öngörülmektedir. İlk aşama 2017 sonu 2018 
başı itibariyle ilk gaz akışıyla gerçekleşecek. 2020’de yıllık kapasite 
16 milyar metreküp olacak. Bunun 6 milyar metreküpü Türkiye’ye, 
10 milyar metreküpü ise Bulgaristan ve/veya Yunanistan sınırında 
Avrupa pazarına verilecektir. 2023’te 23’e, 2026’da ise yılda 31 milyar 
metreküp seviyesine kadar ulaşması hedefleniyor. TANAP, Azerbay-
can ve Türkiye açısından ekonomik olduğu kadar çok büyük stra-
tejik öneme de sahiptir. Türkiye ve Avrupa için uygun fiyat ve ta-
nımlanmış doğal gaz kapasitesiyle, bu proje, bölgede arz güvenliğini 
destekleyerek bölgede güvenlik ve barışın geliştirilmesi ve ekonomik 
kalkınmanın sağlanması yolunda stratejik atılım olacaktır. Ayrıca, 
Azerbaycan’ın sahip olduğu doğal gaz kaynaklarının yeni pazarlara 
ulaştırılması gibi büyük kazanımları da beraberinde getiriyor. Azer-
baycan için TANAP, Avrupa’ya taşınacak gaz konusunda kilit rol oy-
nuyor. Bu proje ile Avrupa için Türkiye bir enerji koridoru olacak 
ve konumu güçlenecektir. Uzmanlara göre Türkiye Avrupa doğalgaz 
pazarına sadece transit ülke olarak değil aynı zamanda icracı ve satıcı 
ülke olarak girecektir.

TANAP projesi dışında, SOCAR Türkiye’de yaptığı yatırımlar-
la da dikkat çekmektedir. Başkan Yardımcısı Süleyman Gasımov, 
SOCAR’ın önümüzdeki 7-8 sene zarfında Türkiye’ye 10 milyar do-
larlık daha yatırım yapacağını, bu meblağdan 1,76 milyar doların 
PETKİM’e, 5-5,5 milyar doların ise İzmir Aliağa’da yapılacak Star Ra-
finerisine yatırılacağını açıklamıştır. 2012’de iki ülke arasında ekono-
mik alanda da işbirliği geliştirilmeye çalışılmış, bunun için Türkiye 
Azerbaycan Gürcistan İş Forumu teşkil edilmiştir. Tarafların Ekono-
mi ve Çalışma bakanlıklarınca temsil edildiği bu forumun ilk top-
lantısı 15 Şubat’ta Tiflis’te, ikinci toplantısı ise 9 Hazşran’da Kars’ta 
yapılmıştır. Toplantıda konuşan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan 
Türkiye ile Azerbaycan arasında ticaret hacminin yıllık 3,5 milyar 
dolar olduğu, bunun 5-6 milyara çıkartılması gerektiğini söylemiş-
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tir. İki ülke arasındaki karşılıklı bankacılık sektörü de gelişmektedir. 
Azerbaycan Beynelhalk Bankı’nın İstanbul’da şube açmak istemesi, 
bunun karşılığında Azerbaycan’da İş Bankası’na izin verileceği be-
lirtilmiştir. Ayrıca, Yapı Kredi Bankası WorldCard’ı Azerbaycan’da 
kullanıma sunmuştur. 2012’de ulaştırma alanında da gelişmeler ya-
şanmış, Türk Hava Yolları, Temmuz ayında Azerbaycan’a üçüncü 
uçuş hattı olarak Gence kentine sefer başlatmıştır. Bakü-Tiflis-Kars 
demiryolunun 2012’nin sonuna bitirilmesi planlandığı halde bitirile-
memiştir. Başbakan Erdoğan, 11 Eylül’de Türkiye-Azerbaycan Yük-
sek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSİK) toplantısı için gittiği 
Azerbaycan’ın Gebele kentinde Nahçivan ile Iğdır arasında demir-
yolu inşasından bahsetmiştir. Bekir Bozdağ, Ahmet Davutoğlu, Bi-
nali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Taner Yıldız, İsmet 
Yılmaz, Ömer Çelik, Mustafa Elitaş gibi isimlerin katıldığı YDSİK 
toplantısı çerçevesinde taraflar arasında enerji, ulaştırma, diplomasi, 
kültür, ekonomi, ziraat alanlarında 8 anlaşma imzalanmıştır. Burada 
Azerbaycan’ın Türkiye’ye uyguladığı vize sisteminin aşamalı olarak 
kaldırılacağı açıklanmıştır.

Kronoloji

23 Ocak Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanları Rusya’nın 
Devlet Başkanı Dimitri Medvedev’in ev sahipliğinde Soçi 
kentinde bir araya geldi. Azerbaycan ve Ermenistan Cum-
hurbaşkanları Rusya’nın öncülüğünde 2008 yılından bu 
yana 9 defa, 2011 yılı içinde de 2 defa görüşme yapmışlardır.

15 Şubat Tiflis’te Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye İş Forumu top-
landı. Toplantıya ülkelerin Ekonomi Bakanları katıldılar.

06-07 Mart Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili 
Azerbaycan’da resmi ziyarette bulundu.

18 Mayıs Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ordularının 
Makedonya’da düzenlenecek NATO 2012 tatbikatına ka-
tılacağı bildirildi.

31 Mayıs BM Medeniyetler İttifakı İştirakçiler Forumu (UN AoC) 
BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un eş başkanlığında 
İstanbul’da düzenlendi. Foruma Azerbaycan Meclis Baş-
kanı ve Gürcistan Devlet Başkanı da katıldılar.
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04-06 Haziran ABD Dışişleri Bakanı Clinton, Kafkasya gezisi kapsamın-
da Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’da temaslarda 
bulundu.

08 Haziran Trabzon’da Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri 
Bakanları toplantısı yapıldı.

09 Haziran Kars’ta II. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye İş Forumu top-
landı. Toplantıya ülkelerin Ekonomi Bakanları katıldılar.

18 Haziran Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri bakanları Paris’te 
AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının bulunduğu toplan-
tıda Yukarı Karabağ sorununu görüştü.

25 Haziran Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 20. Ku-
ruluş Yıldönümü Devlet/Hükümet Başkanları Zirvesi 
İstanbul’da toplandı. Azerbaycan ve Gürcistan Devlet 
Başkanları da katıldılar.

29 Haziran- 3. Crans Montana Forumu Bakü’de toplandı. Toplantıya
01 Temmuz Gürcistan Cumhurbaşkanı da katıldı.
08-12 Temmuz AGİT Genel Sekreteri Lamberto Zannier Güney Kaf-

kasya ziyareti kapsamında Azerbaycan, Gürcistan ve 
Ermenistan’da temaslarda bulundu.

05-09 Eylül NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Güney 
Kafkasya ziyareti kapsamında Ermenistan’da temaslarda 
bulundu.

15-16 Ekim 10 Müslüman ülkeyi birleştiren Ekonomik İşbirliği Teşki-
latına (ECO) üye ülkelerin devlet başkanlarının 12. Zirve 
Toplantısı Bakü’de toplandı. Toplantıya Türkiye Başbaka-
nı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

15 Aralık Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) Dışişleri 
Bakanları Konseyi’nin 27.toplantısı İstanbul’da toplandı. 
Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının yanı sıra 
Ermenistan’dan da temsilci katıldı.
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Giriş

Soğuk Savaşın sona ermesi ve Orta Asya Cumhuriyetleri’nin ba-
ğımsızlığını kazanmasından bu yana, Türkiye’nin Orta Asya ile iliş-
kileri üzerinde oldukça sık durulan ve gelişme potansiyeli olarak her 
zaman umut verici bulunmasına rağmen bir türlü beklenen ve iste-
nen seviyeye ulaşamayan bir ilişkiler ağı olarak yorumlanageldi. So-
ğuk Savaş sonrasında Türk dış politikasında ortaya çıkan romantik 
eğilim ve bazen gerçekçi olmayan beklentiler, Türkiye’nin fazlasıyla 
hazırlıksız olduğu bir dönemde meydana geldi. İlişkilerin başlama-
sından hemen sonra bu hazırlıksızlık ve yüksek beklentilerden kay-
naklanan bir dizi sorun, bölge ülkeleriyle Türkiye’nin siyasi ve stra-
tejik ilişkilerinde problemli bir döneme girilmesine sebep oldu. Bu 
dönemde ilişkilerin en büyük lokomotifi; ekonomik anlamda bölge 
ekonomileri ile Türk ekonomisi arasında yaşanan yakınlık ile sosyal 
ve kültürel alanlarda yaşanan gelişmelerdi. 

Türkiye’deki 1990’lı yılların istikrarsız koalisyon hükümetleri ve 
iç güvenlik tehditlerine odaklı ulusal güvenlik ve dış politika dokt-
rinleri, çoğu zaman Türk dış politikasının bu bölgelere olan ilgi ve 
girişimlerini özel sektör ve sivil toplum gruplarının gerisinde bırak-
tı. 2000’li yılların gelmesiyle, Avrupa Birliği adaylık sürecinin öne 
çıkması Orta Asya’nın Türk dış politikası gündeminde geri plana 
itilmesine sebep oldu. Orta Asya Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını 
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kazanması sonrasında başlatılan birçok proje ve insiyatif, 2000’lere 
gelindiğinde büyük oranda güç ve ilgi kaybetmiş ve bölge Türk dış 
politikası açısından enerji kaynakları odaklı dış politika söylemi dı-
şında pek de fazla gündeme gelmez olmuştu. 

Türk dış politikası, Orta Asya gerçeğiyle bir kez daha bu sefer 
11 Eylül olayları sonrasında karşılaştı. NATO şemsiyesi altında Af-
ganistan’daki operasyonlara lojistik ve operasyonel destek sağlayan 
Türkiye, Afganistan’daki rejim değişikliği sonrasında ülkenin ye-
niden inşasında da aktif bir rol aldı. Bu sırada Türkiye ve dünyada 
Orta Asya’ya olan ilgi bir nebze artarak bölgenin stratejik ve jeopoli-
tik değeri yeniden değerlendirilmeye başladı. Ancak güvenlik odaklı 
olarak gelişen bu durum, Amerika’nın Irak’ı işgali ve sonrasında bu 
ülkede meydana gelen gelişmeler sonrasında yeniden Türk dış po-
litikası öncelikleri arasında geri plana itildi. Bu yıllarda Türkiye’nin 
Ortadoğu’ya yönelik gerçekleştirdiği açılımlar ve bölgenin istikrarı 
için oluşturulan çok taraflı toplantı ve organizasyonlar Türk dış poli-
tikasının dikkatinin bu bölgeye yoğunlaşmasına sebep oldu. Her ne 
kadar Orta Asya ile ilişkiler sürekli Türk dış politikasında bir başlık 
olmaya devam ettiyse de, özellikle Ortadoğu ve hatta Afrika ile kar-
şılaştırıldığında Orta Asya politikası oldukça sönük kaldı. 

Ancak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun ifadesiyle, 
Türkiye’nin doğal hinterlandında bulundan bölge ülkeleriyle ilişkiler 
bu devletlerin bağımsızlıklarını kazanmasının 20. yılına girerken ye-
niden Türk dış politikasındaki önemli gündem maddelerinden biri 
durumuna gelmeye başladı. Bölgeye yönelik geçen sene başlatılan 
açılımlar, Ortadoğu’da meydana gelen halk hareketleri ve Suriye’de 
yaşanan krize rağmen bu sefer gündemden düşmeksizin çok yönlü 
ve ivme kazanarak devam etti. 

Son bir iki sene içerisinde Türk dış politikasında Orta Asya’nın 
önemine yönelik ortaya çıkan bu değerlendirmelerin ve dış politi-
ka atılımlarının altında birkaç sebep yatıyor. Öncelikle Orta Asya 
Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarının 20. yılına girmesi bu dev-
letlerle ilişkiler konusunda yeni bir tartışmanın ve son yirmi yılın 
soğukkanlı değerlendirmelerinin yapılmaya başlaması için özel bir 
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durum yarattı. Özellikle 2011 yılı boyunca düzenlenen toplantı-
lar ve yazılan raporlar, bölge ile ilişkilerde yeni bir arayışın fitilini 
yaktı. Sene boyunca yapılan tüm çalışma ve panellerin Türkiye’nin 
yeni bir Orta Asya politikası’na başlaması gerektiği yolundaki de-
ğerlendirmelerle son bulması, bunda şüphesiz önemli bir rol oynadı. 
Türkiye’nin son on senedir sürdürdüğü çok yönlü ve çok katmanlı 
dış politika ve ekonomi hamleleri ve farklı bölgelerde başlattığı pro-
aktif diplomasi, Orta Asya Cumhuriyetleri’ne yönelik de bu tür bir 
politika ihtiyacının gündeme gelmesine sebep oldu.

 Bunun yanında, Orta Asya Cumhuriyetleri’nin geçen yirmi yıl 
sonrası dış politikalarını daha dikkatli değerlendirme arayışına gir-
meleri ve Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya arasında birer jeopolitik 
pivot olarak kalma tehlikesini göz önünde bulundurmaları, bu yeni 
döneme girme de önemli bir rol oynadı. Zira bölgede bulunan dev-
letlerin hepsi bağımsızlıklarının 20. yılına girerken yeni bir küresel 
sistem ve bölgesel dönüşüm ile karşı karşıyalar. Bundan yaklaşık 
onbeş sene önce bölgenin jeopolitik geleceği hakkında gözlemlerini 
paylaşan Zbigniew Brzezinski, Orta Asya’yı Avrasya’nın Balkanları 
olarak adlandırmış ve bölgenin bundan sonraki dönemde ciddi et-
nik ve sektaryan çatışmalara sahne olacağını öne sürmüştü. Brze-
zinski bu analizinde, Orta Asya’da Türkiye, Rusya ve İran’ı bölgenin 
geleceğini belirleyecek aktörler arasında sıralamıştı. Aradan geçen 
15 yıl içerisinde, bölgede ve bölgeye komşu güçlerde yaşanan dönü-
şüm bugün Orta Asya’nın jeopolitik durumunu oldukça değiştirmiş 
durumda. Brzezinski’nin eserinden 15 sene sonra bugün, Orta Asya 
jeopolitik olarak hala birçok bilinmeyeni içinde barındıran bir böl-
ge olmaya devam ediyor.1 Brzezinski’nin öngörüsünün aksine, Çin 
bölgede önemli bir güç olmaya başlarken İran gibi bazı devletler de 
bölgedeki eski etkilerini büyük ölçüde kaybetmeye başladı. Bu yeni 
jepolitik satranç tahtasında, bölge ülkeleri sadece birer pivot olarak 
kalmak yerine anlamlı birer aktör olma uğraşına girmiş bulunmak-
talar. Bu noktada bölge ülkeleri bir yandan Türkiye’nin son yıllarda 
yaptığı dış politika hamleleri ve bağımsız dış politika girişimlerini 
dikkatle takip ederken; öte yandan artık bölgesel güç konumunda 
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olan Türkiye ile ilişkileri kendi dış politikalarının çeşitlendirilmesi 
açısından önemli bir hamle olarak görmeye başlamış bulunuyorlar. 

Bunların dışında bölge güvenliği ve istikrarı konusunda 
Türkiye’nin ve Orta Asya Cumhuriyetleri’nin ortak amaçlara sahip 
olmaları, Türkiye-Orta Asya ilişkilerinde yeni bir dönemin başla-
masına ön ayak olmuş durumda. Bu noktada, özellikle Amerika’nın 
Afganistan’dan çekilme takvimini 2014 yılına bağlaması ve 2014 son-
rası Orta Asya’nın geleceği ile ilgili yaşanan tartışmalar, bu bölgenin 
dünya jeopolitiğindeki görünürlük ve değerini daha fazla gündeme 
getirirken; bölgedeki aktörlerin bölgenin ekonomik ve siyasi istikrarı 
konusundaki kaygılarını daha da derinleştiriyor. Bu sebeple son yıl-
larda, özellikle 2014 sonrası için Türkiye’nin bölgede oynayabileceği 
olumlu ve yapıcı rol; üstlenebileceği sorumluluklar sadece Türkiye’de 
değil bölgenin geleceği ile ilgilenen farklı kesimlerde de tartışılmaya 
başlandı. Ortadoğu’da ekonomik entegrasyon, Afrika’da kalkınma ve 
farklı coğrafyalarda uyuşmazlıkların çözümü ve arabuluculuk rolleri 
ile Türkiye, Orta Asya’da birçok belirsizliklere gebe bu yeni dönem-
de; tecrübesinden, yumuşak gücünden ve bölgeyle olan kültürel ve 
tarihi bağlarından faydalanılması gereken bir aktör olarak değerlen-
diriliyor.

Türkiye, yukarıda da ifade edildiği üzere bölge için kritik bir dö-
nüm noktasının yaşandığı bu yıllarda Orta Asya dış politikasında 
önemli bir revizyon arayışı içine girdi. Orta Asya Cumhuriyetleri’nin 
bağımsızlığını kazanmasının 20. Yılının bir dönüm noktası olabile-
ceği bu yeni dönemde, Türkiye ile Orta Asya Cumhuriyetleri ara-
sındaki ilişkiler 2012 yılında ciddi atılımları beraberinde getirdi. 
Aşağıda Türkiye’nin Orta Asya ile ilişkilerinde 2012 yılında yaşanan 
gelişmeler tartışılacak ve bu gelişmelerin önümüzdeki yıllarda yapa-
cağı siyasi yansımaları incelenecektir. 

Çok Taraflı İlişkiler
Şangay İşbirliği Örgütü

2012 yılında Orta Asya ve Türkiye ilişkilerinde öne çıkan unsur-
ların başında, Şangay İşbirliği Örgütü ile Türkiye’nin artan ilişkileri 
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geliyordu. Her ne kadar ilk kurulduğu günlerde bölgedeki üye ülke-
lerin işbirliği alanını genişletmesinde, beklentileri karşılayacak ka-
dar olumlu bir rol oynayamamış olsa da Şangay İşbirliği Örgütü hem 
üye ülkelerin karakteri hem de dünya jeopolitiğinin önemli bir kav-
şağında bulunan ülkelerin dâhil olması sebebiyle dünya politikasın-
da hala sıkça atıfta bulunan bir oluşumu temsil ediyor. 1996 yılında, 
Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Kırgızistan 
ve Tacikistan’ın bir araya gelerek oluşturdukları; başta bölge devletle-
ri arasındaki sınır sorunları ve Çin’i kaygılandıran Uygur problemi-
ni kontrol altına alma amacıyla kurulan Şangay Beşlisi, 2001 yılında 
Özbekistan’ın da tam üye olması sonrasında Şangay İşbirliği Örgütü 
adını almıştı. Kurulduğu yılların, Amerika’nın dünya politikasında 
tek güç olduğu senelere rastlaması sebebiyle birçok uluslararası iliş-
kiler uzmanı örgütün, Amerika’nın gücünü dengelemeyi amaçladığı 
iddiasında bulunmuştu. 

11 Eylül olayları sonrası Afganistan’daki rejim değişikliği ve son-
rasında Orta Asya’nın dünya politikasında artan görünürlüğü, örgü-
tün ajandasında önemli değişikliklere yol açtı. İlk olarak Amerika’nın 
başlattığı küresel terörle mücadele seferberliğine katılım adı altında 
terörle mücadele işbirliği anlaşmaları imzalayan üye ülkeler öte yan-
dan da Amerika’nın bölgedeki varlığından ve bu varlığın yaratabile-
ceği istikrarsızlaştırıcı etkiden rahatsızlıklarını zirve toplantılarında 
dile getirmeye başladılar. Üye ülkelerin 2005 yılında, Amerika’nın 
Orta Asya’daki askeri varlığını çekmesi çağrısında bulunmaları ve 
2007’de yapılan Bişkek zirvesi sırasında, katılımcı ülkelerin dünya-
nın Amerika liderliğindeki tek kutuplu doğasına karşı çıkan bir bil-
dirge yayınlamaları örgütün amaç ve misyonundaki dönüşümü daha 
açık bir biçimde ortaya koydu. Ancak bu dönemden sonra üye ülke-
ler arasında ortaya çıkan fikir ayrılıkları ve çıkar çatışmaları, bugün 
örgütün geleceği konusunda ciddi soru işaretlerinin ortaya çıkması-
na sebep olmuş durumda. Önce Rusya’nın Gürcistan’a müdahalesi 
sırasında Güney Osetya ve Abhazya konusunda üye ülkeler ile Rusya 
arasında çıkan görüş ayrılığı, örgütün içindeki önemli bir çatlak ola-
rak yorumlandı. Bunu müteakiben, Çin’in Orta Asya’da artan etkisi 
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ve Türkmenistan ve Çin arasında imzalanan doğal gaz anlaşması Çin 
ile Rusya arasında düşük yoğunluklu bir gerginliğe sebep oldu. Bu 
gelişmelerle birlikte, özellikle Putin’in Avrasya Birliği projesi sonra-
sında örgütün misyonu ve geleceği konusunda önemli soru işaretleri 
de ortaya çıkmış durumda. 

Türkiye son yıllarda uygulamaya koyduğu revizyonist dış poli-
tika bünyesinde, dünyadaki farklı bölgesel çokuluslu teşkilatlarla 
ilişkilerini geliştirmeye başlamıştı. Bu bağlamda Türkiye, daha önce 
müteaddit kereler Şangay İşbirliği Örgütü ile de ilişkileri geliştirme 
niyetini açıklamıştı. 2012 yılının Haziran ayında, Pekin’de yapılan 
zirve öncesi Türkiye örgüte ‘diyalog ortağı’ olarak katılmak istedi-
ğini ifade etmiş ve bunun için resmi başvuruda bulunmuştu. Pekin 
Zirvesi’nde üye ülkeler, oy birliğiyle Türkiye’nin Diyalog Ortağı Sta-
tüsünde örgüte katılmasını kabul etti. Bu statü, üye olmayan ancak 
üye ülkeler ve Şangay İşbirliğ Örgütü ile aynı prensipleri ve amaçla-
rı taşıyan ülkelerle ikili işbirliğini geliştirmek için oluşturulmuştu. 
2008 yılından beri, Beyaz Rusya ve Sri Lanka dışında Türkiye örgüte 
bu statü ile katılan üçüncü ülke oldu. Bu gelişme sonrasında, önce 
2013’ün hemen başında Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’nin örgütte 
gözlemci üye statüsüne sahip olmayı istediğini açıklaması2 ve hemen 
sonrasında Başbakan Erdoğan’ın Türkiye’nin – Avrupa Birliği’nin 
takip ettiği ayrımcı politikaları devam ettirmesi durumunda- alter-
natif olarak Şangay İşbirliği Örgütü’ne üyeliği değerlendirebileceği 
yolundaki açıklamaları3, bu örgütün orta ve uzun vadede Türk dış 
politikası açısından önemli bir yer kazandığını gösterdi. 

Şangay İşbirliği Örgütü ile diyalog ortaklığı, Türk dış politikası 
açısından önemli anlamlar içeriyor. Öncelikle, örgütle bu siyasi ya-
kınlaşma Türkiye’nin son on senedir devam ettirdiği çok yönlü ve çok 
boyutlu dış politika anlayışının daha önce ihmal edildiği düşünülen 
Asya boyutunun da geliştirilmesi anlamına geliyor. Bu ortaklık aynı 
zamanda, Türkiye’ye örgütün dış politika amaç ve hedeflerini de daha 
yakından izleme imkânı sunuyor. Bu durum, Türkiye’nin Asya’daki 
bölgesel güçlerle ilişkileri için önemli bir avantaj sağlayacak. Bu ortak-
lık aynı zamanda, Türkiye’nin Orta Asya’da daha proaktif bir politika 
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izlemesini ve bunun yanında bölgedeki gelişmelere olumlu katkı sağ-
lamasını da mümkün kılacak. Aynı zamanda, özellikle Orta Asya’da-
ki farklı etnik gruplar arasında patlak vermeye başlayan çatışmalar 
(Kırgızistan’da meydana gelen Oş olayları gibi) ve bölgede meydana 
gelmesi muhtemel diğer istikrarsızlıklarda yapıcı bir rol oynamasını 
kolaylaştıracaktır. Bunun yanında, dünya ekonomisinin merkezinin 
doğuya doğru kayma eğilimi göstermesi sonucunda oluşmaya baş-
layan yeni uluslararası sistemde Şangay İşbirliği’yle koordinasyon ve 
ortaklık Türkiye’nin bu bölgedeki olası ekonomik işbirliği girişimleri-
ne dahil olmasını kolaylaştıracaktır. Özellikle enerji konusunda işbir-
liği girişimlerinin bölgedeki dengeleri değiştirebileceği bir dönemde 
Türkiye’nin bu bölgede etkin olması önemli bir artı olacaktır. 

Türkiye önümüzdeki dönemde örgütle ilişkilerini geliştirirken, 
son yirmi senedir bölge devletleri ile yürüttüğü ikili ilişkileri de sek-
teye uğratmayacak bir denge içinde siyaset izlemek zorundadır. Zira 
örgütün bölgedeki farklı ülkeler için ifade ettiği anlam birbirinden 
oldukça farklı görünmektedir. Zaman zaman örgüte ev sahipliği ya-
pan Pekin yönetiminin örgütle işbirliğinden beklentileri, Orta Asya 
Cumhuriyetleri’nden oldukça farklı şekiller alabilmektedir. Her ne 
kadar zirve toplantılarında birlik ve beraberlik mesajları verilse de; 
yapılan analizlerde Orta Asya Cumhuriyetleri’nin daha çok yön-
lü bir dış politika izleme hedeflerinin, örgütün politikalarıyla bazı 
durumlarda çeliştiğini gözler önüne sermektedir. Bunun yanında 
örgütün özellikle bölgedeki demokratikleşme hareketlerine ve Arap 
Baharı’na karşı takındığı tavır; örgütün, demokratik dünyada oto-
riter rejimlerin ortaklığı olarak görülmesine sebep olmaktadır. 4 
Bu konularda bölge ülkelerinden oldukça farklı politikalar izleyen 
Türkiye’nin, gelecekte örgütle yaşayacağı görüş ayrılıklarına hazırlık-
lı olması gerekmektedir. 

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısı, 
2012 yılının Ağustos ayında Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yapıldı. 
2012 yılında ikincisi yapılan toplantıların ilki 2011 yılında Almatı’da 
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düzenlenmişti. Toplantıya; Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin 
yanı sıra Azerbaycan da katıldı. Eğitim, Bilim ve Kültürel İşbirliği te-
masıyla biraraya gelen liderler bu alanlarda katılımcı ülkeler arasın-
daki işbirliğini artırma konusuna yoğunlaştılar. Kültürel alanda yeni 
işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi gerektiği konusunda görüş 
birliğine varan üye ülkeler; 2013 yılında Issık Göl Forumu’nun orga-
nize edilmesine ve üye ülke toplumları arasındaki kültürel diyaloğu 
güçlendirme amacıyla Türk Dili Konuşan Ülkeler Yazarlar Birliği ve 
Türk Dili Konuşan Ülkeler Sinema Çalışanları Birliği kurma girişim-
lerinin desteklenmesine karar verdiler. Bunun yanında başta UNES-
CO ve IRCICA olmak üzere, farklı uluslararası örgütler nezdinde 
Türk kültür mirasının korunması konusunda girişimlerin başlatıl-
ması da bu zirvede gündeme gelen unsurlar arasında yer aldı. Üye 
ülkeler, eğitim ve bilim alanında da istenilen ve beklenen işbirliğinin 
gerçekleşmesi için çalışmalara başlanması konusunda görüş birliği-
ne vardılar. Eğitim bakanları düzeyinde yapılan çalışmaların devam 
etmesi ve ortak ders kitapları ve ders müfredatlarında ortak pren-
siplerin ortaya konması konusunda çalışmaların devam etmesi ka-
rara bağlandı. Bunun yanında Türk Üniversitelerarası Birliği ve Türk 
Bilimsel Araştırma Fonu kurulması da üzerinde uzlaşılan noktalar 
arasında yer aldı. Toplantının gündemini oluşturan kültür, eğitim ve 
bilim alanların da ortaklık haricinde üye ülkeler özellikle ekonomik 
alanda süren işbirliği ve koordinasyon çalışmalarının güçlendirmesi 
üzerinde görüş birliğine vardılar. Bu alanda da üye ülkeler Türk Kon-
seyi Ortak Yatırım Teşviki Portalı ve Türk İş Konseyi olmak üzere 
farklı yeni oluşumların hayata geçirilmesi ve bu oluşumların yardı-
mıyla ekonomik işbirliği imkanlarının artırılması karar verildi. Son 
olarak üye ülkeler Dış Politika ve Güvenlik konusunda koordinasyon 
ve görüş alışverişini daha düzenli bir hale getirmek için çalışmala-
ra başlama konusunda karara vardı. Bu alanda öncelikle Birleşmiş 
Milletler nezdindeki büyükelçilerin ayda bir kez gündemi değerlen-
dirmek üzere gayriresmi olarak toplanması, Türk Konseyi sekretar-
yasının farklı alanlarda dış politika eşgüdümü sağlamak için altyapı 
çalışması başlatması ve farklı uluslararası toplantılarda ve örgütlerde 
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Konsey’in bir örgüt olarak görünürlüğü ve etkisinin artırılması için 
çalışmalar yapılması karara bağlandı. 5 

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi çalışmalarının orta-
ya koyduğu bu iddialı ve arzulu çalışma planının ne kadarının ha-
yata geçirilebileceği ülkelerin bu konudaki kararlılıklarının devam 
etmesine dayanıyor. Bu sene üçüncüsü Azerbaycan’da toplanacak 
birliğin değerlendirme çalışmalarında koyulan bu hedeflere ulaşmak 
için son bir senedir ne tür çalışmaların yapıldığı da gündeme gele-
cektir. Bunun yanında örgütün bundan sonraki dönem için özellikle 
Amerika’nın Afganistan’dan çekilmesi sonrasında bölgede izlenecek 
politikalar konusunda eşgüdüm ve fikir alışverişini daha fazla ge-
rekli kılıyor. Ayrıca örgütün önümüzdeki yıllarda bölgede meydana 
gelebilecek iç karşıklıkları ve üye ülkeler arasında ortaya çıkabilecek 
sorunları kontrol altında tutup; bu sorunların üstesinden gelebilecek 
uyuşmazlık çözümü mekanizmaları oluşturması, örgütün kurum-
sallaşmasını tamamlaması için önemli bir adım olacaktır. Son ola-
rak, 2012 zirvesinde üzerinde uzlaşmaya varılan maddelerin birçoğu 
devletlerarası ilişkileri kapsıyor. Bu durum göz önünde bulundurul-
duğunda bundan sonraki dönemde örgütün; bir sosyal konsey oluş-
turup, üye ülkelerde aynı platformlarda rol alan farklı sivil toplum 
örgütlerini bir araya getirmesi, daha sivil bir nitelik kazanmaya baş-
laması açısından uzun vadedeki çıkarlarına uygun olacaktır. 

İkili İlişkiler
Kazakistan – Türkiye İlişkileri

Kazakistan-Türkiye ilişkileri 2012 yılında farklı alanlarda önem-
li gelişmelere sahne oldu. Bir yandan iki ülke başta ekonomik ve 
diplomatik olmak üzere ikili ilişkilerini geliştirirken, Kazakistan 
Türkiye’nin Şangay İşbirliği Örgütü’ne Diyalog Ortağı olarak ka-
tılmasını da aktif bir biçimde destekledi. İkili ilişkiler açısından en 
önemli dönüm noktalarından biri, yine bu yıl içerisinde Başbakan 
Erdoğan’ın Kazakistan gezisi sırasında iki ülkenin Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi oluşturulmasına yönelik anlaşmayı imza-
laması ile gerçekleştirildi. Bunun yanında bu görüşmeler sırasında 
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Yeni Sinerji Ortak Ekonomi Programı da imzalandı. 2009 yılında ya-
pılan stratejik ortaklık anlaşmaları sonrasında en kapsamlı ilerleme-
ler bu gezi sırasında meydana gelmiş oldu. Bu anlaşmalar ile birlikte, 
iki taraf da mevcut olan 3.3 milyar dolar ticari hacmin önümüzde-
ki dönemde 10 milyar dolar seviyesine çıkarılması için çalışmala-
rın başlaması konusunda hemfikir olduğunu açıkladı. Bu gezi aynı 
zamanda önemli projelerin tekrar gündeme getirilmesi ve ilişkilere 
yeni bir ivme kazandırılması konusunda önemli bir rol oynadı. Ya-
pılan üst düzey açıklamalarda başta Bakü-Tiflis- Kars arasında inşa 
edilen raylı sistemin Kazakistan’a ulaştırılarak bu ülkeyle demiryolu 
bağının gerçekleştirilmesi ve Hazar denizinde turizm ve gemicilik 
alanlarında işbirliği oluşturulması olmak üzere birçok projenin ha-
yata geçirilmesi niyeti yeniden dile getirilmiş oldu.6 Bunun yanında, 
oluşturulan yeni ekonomik konseyin fonksiyonel hale gelmesiyle 
özellikle ekonomik ve ticari ilişkiler ile karşılıklı yatırım projelerin-
de kolaylıklar ve koordinasyon sağlaması da bekleniyor. Başbakan 
Erdoğan’ın gezisi sırasında, aynı zamanda birçoğu üretim, taşımacı-
lık ve savunma sanayii alanında olmak üzere 13 farklı işbirliği anlaş-
ması da imzalandı.7

Başbakan Erdoğan’ın gezisi sonrasında sıkça dile getirilen ilişki-
lerdeki ivmenin sürdürülmesi çağrısı, Kazakistan Cumhurbaşkan 
Nursultan Nazarbayev’in Türkiye gezisi ile hayata geçirilmiş oldu. 
Cumhurbaşkanı Nazarbayev Mayıs ayındaki Başbakan Erdoğan’ın 
gezisi sırasında oluşturulması kararlaştırılan Yüksek Düzeyli Stra-
tejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısına katılmak üzere geldiği 
Türkiye’de, sadece bu toplantıya katılmakla kalmadı aynı zamanda 
farklı alanlarda işbirliği anlaşmaları da imzaladı. Görüşmeler sıra-
sında, bir önceki Astana zirvesinde ortaya konulan ticari hacmin 10 
milyar dolara çıkarılması hedefinin 2015 yılına kadar gerçekleştiril-
mesine karar verildi. Bu hedefin gerçekleştirilmesi yolunda kurulan 
Yeni Sinerji Ortak Ekonomi Grubu’da ortak eylem programına imza 
attı. Bunun yanında iş adamlarıyla da bir araya gelen Erdoğan ve Na-
zarbayev yatırım ve ticaret konusunda mevcut potansiyelin artırıl-
masıyla ilgili işadamlarının fikir ve önerilerini dinlediler. Bu ziyaret 
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sırasında, aralarında kamu personelinin eğitiminin de olduğu farklı 
alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı. 8

Bu anlaşmalar ve geliştirilen stratejik ortaklık çerçevesi son yıl-
larda Orta Asya ekonomilerinin lokomotifi olarak görülen Kazakis-
tan ekonomisiyle işbirliği ve koordinasyonu sağlaması açısından özel 
önem taşıyor. İkili ticari ilişkilerde, şimdiki rakamlar bölgede eko-
nomik olarak söz sahibi olan Çin, Rusya ve Almanya gibi devletlerin 
oldukça gerisinde olmasına rağmen; iki ülke liderlerinin bu rakamı 
artırma konusunda sergilediği kararlılık gelecek seneler için umut 
vadediyor. Ancak şimdiye kadar gerek altyapı sorunları gerekse 
farklı öncelikler sebebiyle ihmal edilen sektörlerde işbirliği girişim-
leri oldukça önemli. Bu konuda hem Türk hem de Kazak tarafının 
üzerinde durduğu ulaşım ve taşımacılık problemlerinin çözülmesi 
ve başta planlanan demiryolu olmak üzere farklı iletişim ağlarının 
kurulması ekonomik ilişkilerinin gelişmesi için kritik öneme sahip. 
İki ülke arasında sosyal ilişkilerin, hem liderlerin bu konudaki ka-
rarlılıkları hem de farklı kamu diplomasisi ve sivil toplum girişimleri 
sayesinde şimdiye kadarki en iyi düzeye çıktığı sıklıkla ifade ediliyor. 
Bu noktada, Kazakistan halter takımının olimpiyatlarda Türk halter 
hocalarının yardımıyla aldığı madalyalar, liderlerin basın toplantı-
sında da gündeme geldiği üzere ilişkilerin sosyal yönünün geliştiril-
mesi açısından oldukça anlamlıydı. 

Kırgızistan- Türkiye İlişkilleri 

2012 yılı Türk- Kırgız ilişkileri açısından da önemli bir yıl oldu. 
İkili ilişkiler hem üst düzey görüşmeler nezdinde hem de ekonomik 
ve sosyal alanda gelişmeye devam etti. 2012 yılının hemen başın-
da Ocak ayında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev 
Türkiye’yi ziyaret etti. Bu gezi Atanbayev’in cumhurbaşkanı olma-
sından sonra gerçekleştirdiği ilk yurtdışı gezisi olması itibariyle özel 
önem taşıyordu. Gezisi sırasında Atanbayev Türkiye ile Kırgısiztan 
arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda çağrıda bulunurken 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de bir konuşma yaptı. Bu konuşma 
Askar Akayev’in 1994 yılında yaptığı konuşmadan sonra bir Kırgız 
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liderin TBMM’de yaptığı ilk konuşmaydı.9 Atambayev konuşması 
sırasında, Türk Cumhuriyetleri’nin işbirliğini güçlendirerek ekono-
mik anlamda entegrasyonu hedefleyen bir oluşum kurması gerek-
tiğini ifade etti10 Bu amacı gerçekleştirebilmek için, iki ülkenin de 
işadamlarına karşılıklı yatırım imkanlarını kolaylaştıracak adımları 
atması gerektiğini de vurguladı. Daha sona yapılan üst düzey gö-
rüşmelerde, iki ülke arasındaki ticari hacmin 2012 yılında 1 milyar 
dolar seviyesini yakalaması için girişimlerde bulunulması gerektiği 
sıklıkla gündeme getirildi.11 Atambayev gerek Meclis konuşmasında 
gerekse Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül ile görüşmeleri sonrasında yaptığı açıklamalarda, şimdiye kadar 
iki ülke arasında geliştirilen ilişkilerin, iki toplumun tarihi ve kültü-
rel yakınlığı hesaba katıldığında oldukça yetersiz olduğunun ve bu 
noktada ilişkilerin yeni bir ivme kazanması gerektiğinin altını çizdi. 
Bu gezi sırasında aynı zamanda aralarında “Türkiye ve Kırgızistan 
İlişkilerinde Yeni Tarihî Aşamaya İlişkin 20. Yıl Dönümü Ortak Bil-
dirisi”, “Türkiye ile Kırgızistan Arasında 2012–2013 Yılları İş Birliği 
Planı” ile “Adli Yardımlaşma Anlaşması Onay Belgeleri” olmak üzere 
bir dizi ikili işbirliği anlaşması imzalandı.12 Ayrıca bu gezi sırasında 
Türkiye’nin Kırgızistan’a 100 milyon dolar kredi sağlaması konusun-
da da bir anlaşma sağlandı.13

Atanbayev’in gezisi sonrasında ikili üst düzey ilişkiler yıl bo-
yunca devam etti. Nisan ayında başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ 
Kırgızistan’ı ziyaret ederek Türk-Kırgız Karma Ekonomi Komisyonu 
toplantısına katılarak ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konu-
sunda bir protokol imzaladı. Görüşmeler sırasında, özellikle serbest 
piyasa ekonomisine geçiş ve gümrük güvenliği ve kaçakçılık konu-
larında işbirliği ihtiyacı dile getirildi. 14 Bozdağ’ın gezisi sonrasında 
aynı ay içerisinde Kırgiztan’ı, Tarım Bakanı Mehdi Eker ziyaret ede-
rek tarım ve hayvancılık ile ilgili bir dizi işbirliği ve ortaklık anlaş-
maları imzaladı. Eker ziyareti sırasında Türk işadamlarının tarım ve 
besicilik alanında Kırgizistan’a yatırımlarının önümüzdeki dönem-
de artacağını da ifade etti. 15 Üst düzey diplomatik görüşmeler 2012 
yılının ikinci yarısında da devam etti. Ağustos ayında Cumhurbaş-
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kanı Abdullah Gül ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türk Dili 
Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin ikinci zirvesine katılmak için 
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e gittiler. Burada yapılan görüşmeler-
de de iki ülke liderleri özellikle ekonomik alanda daha aktif bir iş-
birliği gerçekleştirilmesi gereği üzerinde durdu. Bundan bir ay ka-
dar sonra bu sefer Kırgizstan Cumhurbaşkanı Atambayev, Ak Parti 
Kongresi’ne katılmak üzere Ankara’ya geldi. Atambayev bu ziyareti 
sırasında, Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül ile görüşme-
lerde bulundu. Atambayev aynı zamanda kongrede de bir konuşma 
yaparak, Türkiye’nin son on yıldır katettiği mesafeden gurur duy-
duklarını ifade etti. 16

Türkiye Kırgızistan ilişkilerinde 2012 yılında ivme kazanan bu 
yakınlaşmanın önümüzdeki dönemde de devam edebilmesi, liderler 
seviyesinde yakalanan bu atmosferin bir yandan kurumsallaşıp öte 
yandan da stratejik bir boyut kazanarak devam etmesine bağlı. Tıpkı 
Kazakistan gibi Kırgızistan da, coğrafi olarak Türkiye’den uzak olma-
sına rağmen iyi ilişkiler ve işbirliğinin oluşturulması için müsait bir 
siyasi, ekonomik zemine ve altyapıya sahip bir ülke olması açısından 
Türkiye’nin Orta Asya politikası için özel bir yere sahip. Kazakistan 
ile hayata geçirilmeye çalışılan demiryolu projelerine Kırgısiztan’ın 
da dahil edilmesi bu noktada önemli bir adım olacaktır. Bunun ya-
nında Kırgızistan’da son yıllarda yaşanan siyasi gelişmeler ve demok-
ratik süreç, ülkenin geleceği konusunda bazı endişeleri beraberinde 
getirmektedir. Bu kritik süreçte Türkiye’nin Kırgızistan’a siyasi an-
lamda destek olması, demokratik tecrübesini paylaşması ve bu pay-
laşımı mümkün kılacak bazı diplomatik ve sivil toplum bazlı ilişki-
leri güçlendirmesi, Kırgızistan’a bu kırılgan süreçte verilebilecek en 
önemli destek olacaktır. 

Türkiye Türkmenistan İlişkileri

Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri de 2012 yıl içinde önemli ge-
lişmelere sahne oldu. Öncelikle tıpkı Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Atambayev gibi Türkmenistan devlet başkanı Gurbanguli Berdimu-
hamedov da seçimleri kazanmasının hemen ardından ilk yurtdışı 
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gezisini Türkiye’ye yaptı. 12 Şubat seçimlerinden hemen sonra aynı 
ay içinde Türkiye’ye gelen Berdimuhamedov, Ankara ve İstanbul’da 
temaslarda bulundu. Berdimuhamedov’un, ikili diplomatik ilişkile-
rin 20. yıldönümüne denk gelen ziyarete yanında yirmi bakanla gel-
miş olması oldukça geniş etki yarattı. Berdimuhamedov’un bu gezisi, 
son dört yıl içinde Türkiye’ye yaptığı beşinci ziyareti oldu.17Bu zi-
yaret sırasında Berdimuhamedov Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile 
görüşmelerde bulundu. Bu görüşmeler sırasında; TOBB ve Türkme-
nistan Sanayi ve Ticaret Odası Arasında İş Birliği Anlaşması, TİKA 
ile Türkmenistan Turizm ve Spor Devlet Komitesi Arasında Turiz-
min Teşvikine İlişkin Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Türkmenistan Hükümeti Arasında Su Alanında İş Birliğine İlişkin 
Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan 
Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere 
Ağır Suçlarla Mücadelede İş Birliği Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Türkmenistan Dışişleri 
Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Arasında İş Birliğine İlişkin 
Mutabakat Muhtırası olmak üzere birçok işbirliği anlaşması imza-
landı.18 Bu görüşmelerin sonrasında Cumhurbaşkanı Gül ile Devlet 
Başkanı Berdimuhamedov, İstanbul’a geçerek burada Türk-Türkmen 
İş Konseyi toplantısına katıldılar. Bu toplantıda iki lider de ekono-
mik ilişkilerin ve 4 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin önümüz-
deki dönemde daha da ilerletilmesi konusundaki isteklerini dile ge-
tirdi. Berdimuhamedov bu gezi sonrasında 9 Ağustos’da, Türkiye’ye 
bu sefer özel bir ziyarette bulundu. Berdimuhamedov önce Cum-
hurbaşkanı Gül ile birlikte İstanbul Ambarlı Limanı’nı sonrasında 
ise Ambarlı Limanı’ndaki Marport’u gezdi. Bu gezi sırasında Gül ve 
Berdimuhamedov Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’dan brifing de 
aldı. Gezinin ikinci gününde İzmir’e geçen liderler burada da Çeşme 
Limanı’nda incelemelerde bulundular.19 

Bu üst düzey görüşmelerin dışında iki ülke yetkilileri enerji gü-
venliği konusunda da önemli görüşmeler gerçekleştirdiler. Bu alan-
da özellikle Trans-Anadolu Boru Hattı’na Türkmen gazının da dâhil 
edilmesi yolunda önemli girişimler de bulunuldu. 2012 yılı içerisinde 
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bu konu iki ülkenin enerji bakanları ve işadamları arasında oldukça 
sık görüşmelerin gerçekleşmesine de yol açtı. Bu konuda gerekli an-
laşmalara varılması durumunda proje Türkiye ve diğer ülkeler ara-
sında önemli bir ekonomik köprü olmanın yanında, aynı zamanda 
enerji kaynakları ve yollarının da çeşitlenmesine katkıda bulunacak. 

Türkiye- Özbekistan İlişkileri

Türkiye Özbekistan arasındaki ilişkilerde 2012 yılında sembo-
lik bazı ilerlemeler meydana geldi. Son yıllarda, birbirine mesafeli 
bir politika izleyen iki ülkenin liderleri birbirlerine gönderdikleri 
mesajlarda ilişkilerin gelişmesi yolunda isteklerini ifade ettiler. İki 
ülkenin diplomatik ilişkilerinin başlamasının 20. yılı dolayısıyla bi-
rer mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Özbekistan 
Devlet Başkanı İslam Kerimov, iyi ilişkilerin iki ülkenin de faydasına 
olacağını ifade ettiler.20 Bunun sonrasında Temmuz ayında Başba-
kan Erdoğan’ın büyükelçilere verdiği iftar programına katılan Öz-
bekistan Büyükelçisi Ülfet Kadirov, Başbakan Erdoğan’a Özbekistan 
Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un yazdığı bir mektubu takdim etti. 
Kadirov aynı zamanda Özbek hükümetinin ikili ilişkilerin gelişmesi 
konusundaki taleplerini de ifade etti.21 Bu üst düzey mesaj alışveriş-
leri dışında iki ülke arasında daha düşük düzeyde devam eden işbir-
liği çalışmaları 2012 yılında da sürdü.22

Türkiye Tacikistan İlişkileri

Türkiye Tacikistan ilişkileri, son yıllarda izlediği olumlu havayı 
2012 yılında da devam ettirdi. 2012 yılının son günlerinde Türkiye’yi 
ziyaret eden Tacisikitan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ikili iliş-
kilerdeki bu olumlu havanın devamı için kararlı olduklarını yineledi. 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Tacikistan ve Türkiye arasındaki 
ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha ileri bir seviyeye yüksetilme-
si konusunda çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. İki ülke ara-
sındaki ticaret hacminin 500 milyona ulaşmış olması, iki ülkenin 
liderleri tarafından da sıklıkla vurgulandı. Cumhurbaşkanı Rahman 
aynı zamanda Konya’daki Şeb-i Arus törenlerine katılarak Başbakan 
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Erdoğan ile de görüşmelerde bulundu. Bu görüşmeleri sırasında li-
derlerin Orta Asya’nın güvenliği, bölgenin ekonomik kalkınması ve 
enerji alanında işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundukla-
rı belirtildi. Tacikistan’da hidroelektrik santrali yapımı için fizibilite 
çalışmaları başlatılması ve THY’nin bölgeye sefer sayısının arıtılma-
sı da üzerinde uzlaşılan konular arasında yer aldı. Bunun yanı sıra, 
Cumhurbaşkanı Rahman’ın Cumhurbaşkanı Gül ile düzenlediği ba-
sın toplantısı öncesinde iki ülke arasında aralarında Türkiye Cumhu-
riyeti Merkez Bankası (TCMB) ile Tacikistan Merkez Bankası Ara-
sında Bankacılık ve Maliye Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat 
Zaptı, TRT ve Tacikistan Televizyon ve Yayın Komitesi Arasında İş-
birliği Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ile Tacikistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Ta-
rım Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası, Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Enerji ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muh-
tırası, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Tacikistan Cum-
huriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2013–2014 Yıllarını Kapsayan 
İşbirliği Planı olmak üzere bir dizi ikili anlaşma da imzalandı.23 

Sonuç 

Türk dış politikası uzun süredir ihmal edilen ve bazı yanlış politi-
kalar sonucunda zor bir alan haline gelen Orta Asya’da önümüzdeki 
dönemde daha rasyonel, realist ve sağduyulu bir politikayı hayata 
geçirme şansını yeniden kazanmış durumda. Bölgedeki devletle-
rin stratejik hassasiyetlerinin gözönünde bulundurulması ve ilişki-
lerin karşılıklı saygı esasına dayanması durumunda; gerek kültürel 
ve tarihi yakınlık gerekse artarak devam eden ekonomik köprüler 
Türkiye’nin bölge politikalarında daha fazla söz sahibi olmasının 
önünü açacaktır. 2012 yılında bölge ülkeleriyle Türkiye arasında ya-
pılan görüşme ve imzalanan anlaşmalarının birçoğunun ticaret hac-
mini artıracak, karşılıklı yatırımları güçlendirecek ve ekonomik iliş-
kileri canlandıracak nitelikler içeriyor oluşu Türkiye’nin Ortadoğu’da 
izlediği politikaların neticesinde elde ettiği sonuçları Orta Asya’da da 
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elde edebilmesi için umutlu bir tablo ortaya koymaktadır. Bunun ya-
nında özellikle 2014 yılı sonrasında Türkiye’nin bölgede oluşabilecek 
güvenlik sorunları ve bölge devletleri arasında yaşanabilecek prob-
lemlere zamanında yapıcı müdahalelerde bulunabilmesi Türkiye’nin 
bölgedeki etkisini daha da artıracak ve Orta Asya’da Türkiye’yi jeost-
ratejik bir oyuncu haline dönüştürebilecektir. 

Ayrıca gittikçe daha fazla destek kazanan Orta Asya ekonomi-
lerinin entegrasyonu planlarında, Türkiye pro-aktif bir politika iz-
lemesi durumunda bölge ekonomileri için önemli bir aktör haline 
gelebilecektir. Ancak bunu sağlayabilmek için 2013 yılından itiba-
ren Türkiye’nin atması gereken bazı adımlar bulunmaktadır. Önce-
likle 2012 yılında Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan ile adı-
lan adımlar ve ortaya konulan stratejik ortaklık perspektifinin orta 
vadede bölgedeki diğer aktörlerle de edinilmesi gerekmektedir. Bu 
noktada özellikle Özbekistan ile yeni bir rapproachment sağlanması 
ve Tacikistan ile ekonomik ilişkilerin canlandırılması şarttır. Bunun 
yanında, bölgedeki hassas dengeler de göz önünde bulundurularak 
bölgeye yönelik politikalarda Rusya Federasyonu gibi diğer bölgesel 
güçlerle işbirliği geliştirilmesi ve zaman zaman Yeni İpek Yolu pro-
jesinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri gibi küresel güçlerle 
koordinasyon; hem Türkiye’nin potansiyeli, hem bölgesel aktörlerin 
diplomatik manevra kabiliyeti hem de bölgesel jeopolitik çoğulculuk 

ve istikrarın sağlanması açısından kritik bir önem arzetmektedir.
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Doğu Asya’nın Japonya, Güney Kore, Tayvan gibi Batı yanlısı ül-
kelerinin 1970’lerde gerçekleştirdiği ekonomik atılımın ardından, 
1990’lara gelindiğinde Batı’nın alternatifi olarak algılanan/ortaya 
çıkan Çin de ekonomik atılımını 1978’de, Deng Xiaoping önderli-
ğinde yapılan reformlarla gerçekleştirmiştir. Çin’in de ekonomik 
kalkınmasını gerçekleştirmesi ile ekonomik kalkınmışlık, Kuzey 
Kore dışında Doğu Asya coğrafyasının her bölgesinde başarıya ulaş-
mıştır. Doğu Asya’da gerçekleşen bu ekonomik kalkınma hamleleri 
Çin’i, ABD’nin arkasından dünyanın en büyük ikinci, Japonya’yı ise 
üçüncü ekonomisi durumuna getirmiştir. Dünya Bankası verilerine 
göre, 2012 yılında Doğu Asya dünya küresel gelişiminin yüzde 40’ını 
oluşturmaktadır. Çin, Japonya, Güney Kore, Kuzey Kore, Tayvan ve 
Filipinlerin toplam GSMH’si yaklaşık 17 trilyon dolar olup dünyanın 
yüzde 25’ini oluşturmaktadırlar. Demografik olarak da Doğu Asya 
dünya nüfusunun yüzde 22’sini, Asya nüfusunun ise yüzde 38’ini ba-
rındırması açısından da oldukça önemli bir coğrafyadır.

2000’li yılların başında Doğu Asya’nın ekonomik gücü politik 
güce dönüşmeye başlamıştır. 1800’ün son çeyreğine kadar Çin ek-
senli olan Doğu Asya, bu tarihten 2. Dünya Savaşı’nın sonuna ka-
dar ise Japonya eksenli bir bölge haline gelmiştir. Fakat 1970’lerde 
Japonya’nın başarılı ekonomik hamleleri ile Japonya Doğu Asya’da 
yeniden yükselişe geçmiştir. 2000’li yılların başına gelindiğinde 
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Doğu Asya’da tarihte ilk defa hem Japonya hem de Çin aynı zaman-
da büyük güç özelliğini kazanmıştır. Bununla beraber Doğu Asya’da 
Batı yanlısı ve karşıtı olmak üzere kutuplaşma meydana gelmiştir. 
Özellikle Çin’in ekonomik yükselişinin politik yükselişe de yansı-
maya başlaması ile dünya güç dengesi Atlantik’den Pasifik’e doğru 
kaymaya başlamıştır. 

Küreselleşme ile birlikte artık komşu ülke kavramı da değişme-
ye başlamıştır. Çin ya da Japonya coğrafi olarak Türkiye’den binlerce 
kilometre uzaklıkta olmasına rağmen Çin’in ve Japonya’nın küresel 
boyuttaki ekonomik ve siyasi ilişkileri Türkiye ile bu ülkeleri komşu 
yapmaktadır. Son 10-15 yılda Doğu Asya’nın hem ekonomik hem 
de politik olarak dünya siyasetinde ağırlığının artması Türkiye’nin 
de dikkatini çekmektedir. Doğu Asya’nın ekonomik gelişimi, Türkiye 
ve bölge ülkelerinin ikili ticaretlerine olumlu yansımaktadır. Bunun 
yanı sıra siyasi alanda da olumlu gelişmeler meydana gelmesine rağ-
men ekonomik ilişkilere oranla oldukça yetersiz kalmaktadır. Özel-
likle son on yılda Türkiye aktif çok yönlü dış politikası ile küresel-
leşmenin ortaya çıkardığı durumundan daha fazla faydalanmak is-
temesine rağmen hala yeterli derecede beklenileni sağlayamamıştır. 
Bunun nedenlerine bakıldığında, Türkiye’nin Ortadoğu, Kafkasya, 
Balkanlar gibi politik açıdan dünyanın en sıcak bölgeleri ile coğrafi, 
tarihsel, kültürel ve akrabalık bağlarının olması, Türkiye’nin ener-
jisinin büyük bir kısmının burada harcanmasına sebep olmaktadır. 
Diğer bir önemli neden ise, Avrupa ve ABD’de de meydana gelen 
gelişmelerin Türk Dış Politikası’nın hala ana eksenini belirliyor ol-
masıdır. Özellikle 2010’da başlayan “Arap Baharı”, Türkiye’nin dış 
politika gündemini ve enerjisini fazlasıyla işgal etmesiyle Türk Dış 
Politikası’nda yeni bir açılım alanı olarak değerlendirilen Doğu Asya 
açılımını olumsuz etkilemektedir.

Genel olarak Türkiye’nin Doğu Asya politikasına bakıldığın-
da, en belirgin özelliğinin ekonomik temelli olduğu görülmektedir. 
Türkiye’nin ekonomik temelli Doğu Asya politikası kültürel ve siyasi 
ilişkilerin geliştirilmesinde de teşvik edici bir unsur olmaktadır. Eko-
nomi sayesinde resmi düzeydeki karşılıklı ziyaretlerin de arttığı göz-
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lenmektedir. Dolayısıyla karşılıklı resmi ziyaretlerle coğrafi olarak 
birbirine uzak olan Doğu Asya ülkeleri ile Türkiye arasında birbirini 
daha fazla tanıma fırsatı oluşmaktadır. Türkiye’nin Doğu Asya ülke-
lerinden Çin ile arasında çeşitli dönemlerde sıkıntı oluşturan Doğu 
Türkistan sorunu dışında diğer bölge ülkeleriyle aralarında herhangi 
siyasi bir sorunu bulunmamaktadır. Hatta Türkiye’nin Güney Kore, 
Japonya, Tayvan ile uluslararası sorunlara yaklaşımları da oldukça 
yakındır. Fakat Çin ile yaklaşımları prensipte birbirine yakın olsa da 
taktik ve stratejik düzeyde farklılaşmaktadır. Bütün bu gelişmeler 
Türkiye’nin Doğu Asya politikasında, dönüştürücü ve normal seyri-
nin üzerinde bir geliştirici rol oynamaktan oldukça uzaktır. 

Çin Halk Cumhuriyeti

Çin, BMGK daimi üyesi olması, Asya ve Pasifik’teki bölgesel güç-
lerden birisi olması ve ekonomik olarak da dünyanın üretim merkezi 
ve büyük bir pazar olması nedeniyle hem Türkiye için hem de küre-
sel sistem için önemli bir aktördür. Ayrıca Çin, Türkiye için Batı’ya 
alternatif ucuz silah üreticisidir. Türkiye ile Çin arasında, Doğu 
Türkistan sorununun yanında ticari açık ve Tayvan ile ilişkiler gibi 
sorunlu alanların bulunması taraflar arasında iyi ilişkiler geliştirme 
yönünde adımların atılmasına engel teşkil etmemektedir.

2012 yılında Türkiye-Çin ilişkilerinin her açıdan balayı döne-
mini yaşadığı söylenebilir. 2012 yılı Türk-Çin ilişkilerine, karşılıklı 
üst düzey ziyaretler damgasını vurmuştur.1 2009’da Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ün Çin ziyareti Türk-Çin ilişkilerinde dönüm nokta-
sı olmuştur. Her ne kadar 2009’da Urumçi’de meydana gelen olaylar 
Türk-Çin ilişkilerinin geçici olarak gerilemesine neden olmuşsa da 
bu olaylar bir açıdan da Türkiye ve Çin’in Soğuk Savaş döneminden 
kalma algılarını, birbirlerini daha fazla tanıma ve birebir ilişki kurma 
ile değiştirmeye çalıştıkları görülmektedir. Dolayısıyla kısa vadede-
ki bu olumsuz durumun orta vade de olumluya dönmesi açısından 
tarafların birbirini daha iyi algılaması önemli bir sebep olmuştur. 
Tarafların yoğun çabası ile zarar gören ilişkiler kısa sürede daha iyi 
bir konuma getirilmiştir.2 Türk-Çin ilişkilerinde 2009 yılında başla-
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yan sürecin meyveleri, 2012 yılında alınmaya başlanmıştır. 2012 yılı 
Türk-Çin ilişkilerinde hemen her açıdan olumlu gelişmelere sahne 
olmuştur. 2012 yılının Türkiye’de Çin yılı olarak kutlanması ve 2013 
yılının da Çin’de Türkiye yılı olarak kutlanmakta olması bunun en 
önemli kanıtıdır.

Türk-Çin ilişkilerinde 2012 yılı hem üst düzey, hem de heyetler 
arası karşılıklı ziyaretlerin yoğun olduğu bir yıl olmuştur. Türkiye’nin 
Pekin Büyükelçiliği’ne göre 2012 yılı içerisinden Çin’den 80 heyet 
Türkiye’yi ziyaret ederken Türkiye’den ise 30 heyet Çin’i ziyaret et-
miştir.3 20-22 Şubat 2012 tarihinde, Mart 2013’de Çin Devlet Baş-
kanlığı koltuğuna oturmuş bulunan Devlet Başkan Yardımcısı Xi 
Jinping’in ABD ve İrlanda ziyaretinin arkasından Türkiye’yi ziyaret 
etmesi Türk-Çin ilişkileri için oldukça önemlidir. Bu ziyaret ile Çin, 
Türkiye’nin bölgede ve dünyada artan etkisinin farkında olduğunu 
ve 2010 yılında ortaya konulan “stratejik işbirliği” hedefinde kararlı 
olduğunu göstermiştir.4 Türk tarafı da Çin Devlet Başkan yardım-
cısına “Devlet Başkanı” protokolü uygulayarak jest yapmanın öte-
sinde Türk-Çin ilişkilerinin gerçek anlamda stratejik ortaklık sevi-
yesine çıkarılmasında istekli olduğunu göstermiştir.5 Xi Jinping’in 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Çankaya Köşkü’nde yaptığı gö-
rüşmede ağırlıklı olarak Suriye ve Doğu Türkistan sorunu gündeme 
gelmiştir. Doğu Türkistan bölgesinde Çin Türkiye’yi de kapsayacak 
ortak bir çalışma ile önümüzdeki zaman zarfında bu bölgenin hızlı 
bir şekilde kalkınacağını ifade etmiştir.6 Xi Jinping’in Türkiye ziya-
retinde nükleer tesis ve demiryolu inşaatları gibi büyük projeler de 
gündeme gelmiştir. Özellikle demiryolu alanında hızlı tren projeleri 
dâhil olmak üzere, Çinli firmalara Türkiye’de 5000 km’lik demiryolu 
döşetilmesi planlanmaktadır.7 Ankara temasları sonrasında Xi Jin-
ping İstanbul’da Türk-Çin İş forumuna katılmıştır. 100’e yakın Çinli 
firmanın üst düzey yöneticilerinin de katıldığı bu toplantıda yakla-
şık 4,3 milyar dolar tutarında olan bir dizi anlaşma imzalanmıştır.8 
Çin’in eski İran Büyükelçisi Hua Liming’in Fınghuang televizyonuna 
yaptığı yorumda, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal alanda başarılı re-
formlar yaptığını, ayrıca Çin’in Ortadoğu’da ve dünyada ağırlığı ar-
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tan bir Türkiye’ye önem vermesi gerektiğini vurgulamıştır.9 Ayrıca 
Çin basınında geniş yer bulan bu ziyarette de, Çinli uzmanlar ve Çin 
basını Türkiye’nin gelişen ekonomisi ile bilhassa Ortadoğu’da artan 
politik etkisinin üzerinde durmuştur.10

Xi Jinping’in Türkiye ziyaretini müteakip Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan 27 yıl aradan sonra 9-10 Nisan 2012 tarihinde Çin’e res-
mi ziyarette bulunan ilk Türk Başbakanı olmuştur. Başbakan’ın Çin 
ziyareti “balayı dönemi” olarak görülmüş ve Çin medyasında da 
oldukça geniş bir yer bulmuştur.11 Başbakan’a Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğ-
lu, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Ömer Çelik ve 300’e yakın işadamı eşlik etti. Başbakan Çin 
ziyaretini Urumçi’de başlatmış ayrıca Pekin ve Şangay’ı da ziyaret 
etmiştir.12 2009 Urumçi olaylarında sert eleştiriler yapan başbakan’ın 
Çin ziyaretini Urumçi’den başlatması taraflar arasında güven duygu-
sunun geliştiği ve birbirlerini olumlu yönde algılamakta olduklarını 
göstermesi açısından da sembolik bir önemi vardır. Ayrıca 2009’da 
Cumhurbaşkanı Gül’ün Çin ziyaretinde gündeme gelen pek çok iş-
birliği fikri Başbakan’ın ziyaretinde hayata geçirilmeye başlanmış-
tır. Sinop’ta inşa edilmesi planlanan nükleer tesisler de bu gezinin 
önemli gündem maddelerinden birisi olarak yer almıştır.

Ayrıca 2012 yılında Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü yer ve 
gözlem uydusu Göktürk-2, 18 Aralık’ta Çin’den fırlatılmış ve başa-
rıyla yörüngesine oturmuştur.13 Bunun yanı sıra Pekin’de Haziran 
2012’de yapılan toplantıda NATO, üyesi olan Türkiye’ye Şanghay 
İşbirliği Örgütü’nde “diyalog ortağı” statüsü verilmesi de, Türk-Çin 
stratejik işbirliğinin somutlaşması açısından oldukça önemlidir.14 

Türkiye-Çin arasındaki ticari ilişkilerin boyutu, siyasi ilişkileri 
her zaman gölgede bırakabilecek düzeydedir. Ekonomi Bakanlığı 
verilerine göre 2012 yılında Türkiye-Çin ticaret hacmi 19,110 mil-
yar dolar olarak gerçekleşmiştir. Fakat bu ticaret hacminin yaklaşık 
15,589 milyar doları Türkiye’nin Çin’den yaptığı ithalat iken Türkiye 
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ancak 3,521 milyar dolarlık ihracat yapabilmiştir. 2012 yılında da 
diğer yıllarda olduğu gibi Türkiye’nin Çin’e ihracatında madenler 
ve metaller ağırlığını korumaktadır. Türkiye’nin Çin’den ithalatının 
yüzde 75’ini yatırım ve ara malları oluştururken yüzde 25’ini ise tü-
ketim malları oluşturmaktadır.15 Resmi rakamlara göre Türkiye’nin 
Çin’deki yatırımları 150 milyon dolara ulaşmıştır. Türkiye’deki Çin 
sermayeli yatırımlar da 100 milyon dolar civarındadır.16 

Üst düzey ziyaretler: 

•	 Türkiye’den Çin’e:
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 6-7 Mart 2012, Hong 
Kong
Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyet, 7-11 Nisan 2012, 
Urumçi-Pekin – Şanghay
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 18-20 Temmuz, Hong Kong
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 31 Ağustos-2 Eylül, 
Urumçi
Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, 19-20 Kasım, Pekin

•	 Çin’den Türkiye’ye:
Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Xi jinping, 20-22 Şubat An-
kara, İstanbul
Çin Meclis Başkanı Wu Bangguo, 27-28 Mayıs, transit geçiş
Çin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Wu Shengli ve 
Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Yang 
Dongming›in Eylül ayındaki 5 günlük ziyaretleri

Japonya

19. yy.dan günümüze Türk-Japon ilişkileri geleneksel dostluk çer-
çevesinde gelişmiştir. Türkiye, 2. Dünya Savaşı sonrasında da Batı 
Bloğu içerisinde yer alan Japonya ile dostane ilişkilerde bulunmuştur. 
Bununla birlikte dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya 
ile Türkiye arasında hiçbir sorun olmamasına rağmen ikili ilişkiler 
ekonomik temelli olarak şekillenmiş ve çok boyutlu bir ilişki gelişti-
rilememiştir. Bunda Japonya ve Türkiye arasındaki coğrafi uzaklık, 
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Japonya’nın 2. Dünya Savaşı sonrası kendisini “ticari devlet”17 olarak 
sınırlandırması ile Türkiye’nin ve Japonya’nın dış politika enerjilerinin 
bulundukları bölgeleri aşamamaları etkili olmaktadır. İkili ilişkilerin 
çok boyutlu olmasının önündeki engellere rağmen, iki ülke gelece-
ğe yönelik stratejilerinde birbirlerine büyük fırsatlar sunmaktadırlar. 
Japonya’nın Ortadoğu’ya, Avrupa’ya, Afrika’ya daha fazla açılabilmesi 
için Türkiye güvenilir ortaklardan biri ve stratejik bir üs olarak da 
durmaktadır. Diğer yandan da Türkiye’nin Doğu Asya ve Pasifik po-
litikalarında en güvenilir ortak olarak Japonya yer almaktadır. 2007-
2011 yılları arasında Japonya’nın Ankara Büyükelçisi olarak görev ya-
pan Nobuaki Tanaka Türkiye’nin Japonya için önemini, Türkiye’nin 
genç nüfusu, ekonomik büyüme hızı ve coğrafi konumu nedeniyle 
dört saatlik bir uçuşla bir milyarlık bir pazara ulaşabilme imkânı gibi 
nedenlerle açıklamaktadır.18 Yukarıda da bahsedildiği gibi Japonya ve 
Türkiye arasında hiçbir siyasi sorun olmamasıyla beraber uluslararası 
alandaki dış politika yaklaşımları birbiri ile örtüşmektedir. 

Japon Dışişleri Bakanı Koichiro Gemba, 2012 yılı ilk dış ziyare-
tini 6 Ocak’ta Türkiye’ye yapmıştır. Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-
toğlu, Türk-Japon ilişkilerini rutinlikten stratejik ortaklığa dönüş-
türmek istediklerini ifade etmiştir. İki ülkenin dışişleri bakanlıkları 
arasında sağlam mekanizmaların kurulacağını ve bununda bahar ay-
larında yapacağı Japonya ziyaretinde antlaşmaya dönüştüreceklerini 
belirtmiştir. Davutoğlu ayrıca Asya’nın iki ucunda yer alan, dinamik 
ekonomileri ve G20 üyesi olan bu iki gücün ortak bir “Asya Stratejisi” 
geliştirmelerinin yeni ufuklar açacağını ifade etmiştir.19 Bunun yanı 
sıra aralarındaki ticaretin yeterli olmadığı ve serbest ticaret antlaş-
masının bir an önce imzalanmasının gerekliliği üzerinde durmuştur. 
Ayrıca Japonya’nın Türkiye’de nükleer tesis inşa etmesi de gündeme 
gelmiştir. Japon Dışişleri Bakanı da Türkiye’nin jeo-stratejik konu-
muna değinmiş ve Afganistan, nükleer silahların önlenmesi ve silah-
sızlanma gibi çok önemli uluslararası diplomatik sorunlarda ortak 
çalıştıklarını ifade etmiştir. Ayrıca Fatih projesi, 3. Köprü, hastane 
ve uzay teknolojileri projeleri gibi ekonomik projelerle de yakından 
ilgilendiklerini belirtmiştir.20
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Türkiye’nin önemli dış ticaret ortaklarından olan Japonya, Türki-
ye aleyhine oluşan ticari dengesizlikle ön plana çıkmaktadır. Ekono-
mi Bakanlığı 2012 yılı rakamlarına göre, Türkiye-Japonya arasındaki 
ticaret hacmi 3,933 milyar dolardır. Türkiye’nin Japonya’dan ithalatı 
3,601 milyar dolar iken, Japonya’nın Türkiye’den ithalatı 332 milyon 
dolardır. Japonya ile yapılan ticarette meydana gelen dış ticaret açığı, 
Türkiye’nin aleyhine giderek artmaktadır.21 

Kuzey Kore

Türkiye – Kuzey Kore ilişkileri oldukça sınırlıdır. 1950 Kore 
Savaşı’nda Türkiye Batılı müttefikleriyle beraber Güney Kore’nin 
yanında yer almıştır. 1950’den itibaren Türkiye Güney Kore yanlısı 
bir tutum izlemektedir. 15 Ocak 2001 tarihinde Pekin’de imzalanan 
Mutabakat Zaptı ile Kuzey Kore ve Türkiye arasında diplomatik 
ilişkiler kurulmuştur. Taraflar hukuki süreçlerini tamamlamaları-
nı müteakip 27 Haziran 2001 tarihinde eş zamanlı olarak 15 Ocak 
2001 tarihinden itibaren büyükelçilik seviyesinde diplomatik ilişki 
kurduklarını duyurmuşlardır.22 Kuzey Kore içe kapanmacı tek parti 
yönetimi ile idare edilmektedir. Kuzey Kore 1990 yılından itibaren 
izlediği nükleer program uluslararası kamuoyunun tepkisini çek-
mekte ve bu nedenle de uluslararası ambargolara maruz kalmakta-
dır. Türkiye, Kuzey Kore konusunda uluslararası kamuoyuyla aynı 
endişeleri paylaşmakta ve bu çerçevede Kuzey Kore’nin nükleer 
programına karşıt bir politika izlemektedir.23 Türkiye uluslararası 
toplumla uyum içerisinde zaman zaman Kuzey Kore’ye insani yar-
dımlarda da bulunmaktadır.24

Diğer Doğu Asya ülkelerinin aksine, Türkiye ile Kuzey Kore ara-
sında ticari ilişkiler oldukça kısıtlıdır. 

TICARET VERILERI: (MILYON ABD DOLARI)
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ihracat 0,975 0,282 1,92 0,665 0,10 0,24

Ithalat 1,52 51,9 2,21 4,55 3,62 3,50

Kaynak: http://www.mfa.gov.tr/turkiye-kuzey-kore-siyasi-iliskileri.tr.mfa
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Güney Kore
Türkiye 11 Ağustos 1949 yılında Kore Cumhuriyeti’ni tanımış-

tır. Türkiye, 1950 Kore Savaşı’nda Güney Kore’ye askeri olarak des-
tek vermiş ve Kore Cumhuriyeti’nin bölünmesinden sonrada Kore 
Cumhuriyeti’nin devamı olarak gördüğü Güney Kore ile Mart 1957 
yılında diplomatik ilişki kurmuştur. Uluslararası sorunlara yöne-
lik politikasında Türkiye ile paralel bir dış politika izleyen Güney 
Kore arasında hiçbir siyasi sorun bulunmamaktadır. Ayrıca Güney 
Kore’nin en büyük sorunu olan Kuzey Kore meselesinde de, Türki-
ye 1950’den günümüze Güney Kore’nin tezlerini desteklemektedir. 
Bununla birlikte, bu iki eski müttefikin aralarında hiçbir sorun bu-
lunmamasına rağmen ekonomik ve siyasi ilişkileri potansiyellerinin 
oldukça altındadır.25

Ekonomik eksenli gelişen Türkiye-Güney Kore ilişkilerinde, 
2000’li yıllara kadar üst düzey ziyaretler yok denecek kadar az ol-
muştur. Başbakan R. Tayyip Erdoğan’ın 2004 yılında Güney Kore’ye 
yaptığı ziyaret ile bu eksiklik giderilmeye çalışılmış ve karşılıklı üst 
düzey ziyaretler artarak devam etmiştir. 2012 yılı da karşılıklı üst 
düzey ziyaretler ve ilişkilerin daha ileri taşınması için Türkiye-Gü-
ney Kore ilişkilerinde oldukça verimli geçmiştir. Güney Kore Dışiş-
leri ve Ticaret Bakanı Kim Sung-hwan, 19-20 Ocak 2012 tarihinde 
Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Bu ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra bölge-
sel ve uluslararası konular ele alınmıştır. Ayrıca iki ülke arasında ger-
çekleştirilecek olan daha üst düzey ziyaretlerinde hazırlıkları gözden 
geçirilmiştir. 2012-2016 dönemini kapsayacak şekilde iki ülkenin dı-
şişleri bakanları tarafından “Dışişleri Bakanlıkları Arasında İşbirli-
ğine İlişkin Eylem Planı” imzalanmıştır. Bu plan çerçevesinde siyasi, 
ekonomik, kültürel, güvenlik ve konsolosluk alanlarında ve uluslara-
rası platformlarda somut işbirliği yapmayı öngörmektedir.26 4-7 Şu-
bat 2012 tarihinde de Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak, 
Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu ziyarette Türkiye-
Güney Kore ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine çıkaran antlaş-
ma taraflarca imzalanmıştır.27 Stratejik Ortaklık konusunda bir yol 
haritası oluşturmak ve bu ortaklığı geliştirmek amacıyla 12 Aralık 
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2011’de ilki Seul’de gerçekleştirilen Türk-Kore Forumu’nun ikincisi 
30 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.28 Gerçekleş-
tirilen bu ziyarette de ekonomik konular, karşılıklı yatırımlar ve tica-
ri hedefler ele alınmıştır. Bu ziyaretin ardından 26-27 Mart 2012’de 
Başbakan R. Tayyip Erdoğan Seul’de gerçekleştirilen Nükleer Gü-
venlik Zirvesi’ne katılmıştır. Ziyaret ile ilk defa bir Doğu Asya ülkesi 
ile Serbest Ticaret Antlaşması imzalanmıştır.29 

Türkiye-Güney Kore ilişkilerinde, 2012 yılında görülen siyasi atı-
lım ekonomik alanda gerçekleştirilememiştir. Taraflar mevcut ticari 
hacmin potansiyellerinin çok altında olduğu konusunda hemfikir-
dirler. 2012 yılı itibariyle Türkiye-Güney Kore ticaret hacmi 6,188 
milyar dolardır. 5,132 milyar dolar civarında Türkiye aleyhine dış 
ticaret açığı vardır.30 Dolayısıyla 2012 yılı, Türkiye-Güney Kore siyasi 
ilişkilerinde bir atılım yılı olurken ekonomik alanda ise durgunluk 
devam etmiştir.

Tayvan

Tayvan, diplomatik olarak uluslararası sistemden izole edilmiş 
bir ülke olmasına rağmen, 23 milyon nüfusu, 470 milyar dolarlık 
GSMH’sı, 38,000 dolarlık kişi başı geliri ve 386 milyar dolar döviz 
rezervi ile dünyanın önemli ekonomileri arasında yer almaktadır.31 
1971’de Çin’in temsilcisi olarak yürüttüğü Birleşmiş Milletler üyeliği-
ne son verilmesine kadar, diğer NATO ülkeleri gibi Türkiye’de Çin’in 
meşru temsilcisi olarak Tayvan’ı görmekteydi. 1971’de Türkiye’de 
Çin Halk Cumhuriyeti’ni Çin’in tek meşru temsilcisi olarak tanı-
mış ve bu süreçle birlikte Tayvan olan ilişkileri zayıflamaya başla-
mıştır. Türkiye’nin ana kıta Çin ile ilişkilerini geliştirmek istemesi 
nedeniyle Tayvan ilişkilerinde olumsuzluklar yaşanmaktadır. Tayvan 
Ankara’da “Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu” adı altında temsil 
edilmektedir. Türkiye’nin, Çin’in Tayvan konusunda ki kaygılarını 
gereğinden fazla dikkati aldığı söylenebilir. ABD, AB, Japonya gibi 
ülkelerde Çin’in “tek Çin” politikasına saygı duyarak Tayvan ile ya-
kın ilişkiler geliştirebilmiş olmasına rağmen, Türkiye bu konuda çok 
başarılı olamamıştır. Türkiye-Tayvan arasında karşılıklı direk uçuş-
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ların olmaması, vize sorununun olması, Tayvan’ın Türkiye’de birden 
fazla temsilcilik açma konusundaki sıkıntıları ve Tayvan’ın Türk Dı-
şişlerinde direk bir muhatap bulamaması ilişkilerin geliştirilmesinin 
önünde engel olarak durmaktadır.32 

Türkiye ve Tayvan arasında yaşanan diplomatik ve siyasi kopuk-
luk, Tayvan’ın ve Türkiye’nin ekonomik potansiyelleri dikkate alın-
dığında ekonomik alanda da bir kayba yol açıyor denebilir. 2012 yılı 
TUİK verilerine göre Türkiye ve Tayvan arasında 2,178 milyar do-
larlık bir ticaret hacmi vardır. Türkiye ve Tayvan arasındaki ticarette 
Türkiye aleyhine 1,939 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı mevcut-
tur.33 2012 yılı hem siyasi hem de ekonomik olarak Türk-Tayvan iliş-
kilerinde yukarıda belirtilen nedenlerden oldukça durgun geçmiştir.

Filipinler

Yaklaşık 7100 adadan oluşan Filipinler ile Türkiye arasındaki 
diplomatik ilişkiler, Filipinlerin bağımsızlıklarını kazandıkları 1946 
yılından 3 yıl sonra dostluk antlaşması ile başlamıştır. 1990 yılında 
Türkiye’nin Manila’da Büyükelçilik açmasının ardından, 1991’de de 
Filipinler Ankara’da büyükelçilik açmışlardır.34 Yarım asırdan fazla 
dostane ilişkileri olan Türkiye ve Filipinler; siyasi, ekonomik ve kül-
türel alanda çok etkin bir işbirliği ortaya koyamamışlardır. 

TUSKON, PASİAD, ANFED başta olmak üzere çeşitli Türk ticari 
federasyonları ve konfederasyonları Filipinlerde faaliyetlerini sür-
dürmekte ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde; ekono-
mik, sosyal, kültürel faaliyetlere öncülük yaparak bir köprü vazifesi 
görmektedirler. Filipinler’in ve Türkiye’nin ticaret örgütleri arasında 
karşılıklı ziyaretler yapılmaktadır.35 Türkiye-Filipinler ticaret hacmi 
2012 yılında ciddi bir artış göstermiş olsa da diğer Doğu Asya ül-
keleri ile kıyaslandığında oldukça düşüktür. Türkiye-Filipinler ara-
sındaki ticaret hacmi T.C. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, bir 
önceki yıla göre yüzde 33 oranında artarak 2012 yılında 305,9 mil-
yon dolara ulaşmış ve kendi rekorunu kırmıştır. Aynı zamanda 2012 
yılında, Türkiye-Filipinler arasındaki ticarette Türkiye aleyhine olan 
dış ticaret açığı da 10 milyon doların altına gerileyerek 2000 yılın-
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dan bu yana en düşük seviyesine ulaşmıştır. 2012 yılında Türkiye’nin 
Filipinlere ihracatı, yüzde 47,2 artarak 148 milyon dolar; ithalatı ise 
yüzde 29 artarak 158 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır.36

Değerlendirme

1970’lerden itibaren Japonya ve Asya Kaplanları’nın (Tayvan, 
Singapur, Hong Kong, Güney Kore) ekonomik büyümelerinin ardın-
dan, Çin’in de 1990’lardan sonra bariz bir şekilde ekonomik büyüme 
içerisine girdiği bilinmektedir. Çin’in Doğu Asya’nın büyüyen eko-
nomileri içerisinde yer alması, 2000’li yıllarda uluslararası sistem-
de güç dengesinin Atlantik’den Pasifik’e kayması tartışmalarını da 
beraberinde getirmiştir. Türkiye son 10 yıldır çok boyutlu aktif dış 
politika takip etme gayretinde olmasına rağmen, yukarıda da bah-
settiğimiz; coğrafi uzaklık, bulundukları coğrafyanın kendi kronik 
sorunları, dış politika enerjilerinin yetersiz kalması, bölgeyi bilen 
uzman sayısının yeterli olmaması gibi nedenlerden dolayı, Doğu 
Asya’ya yönelik kapsamlı bir politika geliştirilememektedir.37 Doğu 
Asya bölgesine yönelik oluşturulacak bir politikada, bölgenin hem 
küresel sistem içindeki durumu hem de kendi içindeki güç yapısı ve 
diğer yapılar dikkate alınmalıdır.

Çin dışındaki Doğu Asya ülkelerinin Türkiye ile arasında hiçbir 
siyasi sorun bulunmamaktadır. Fakat şunu da belirtmeliyiz ki özel-
likle Türkiye’nin Ortadoğu başta olmak üzere kendi çevresinde et-
kinliğinin artması ve aktif bir dış politika izlemesi, Batı eksenli olarak 
yapılan “eksen kayması” tartışmaları Çin’in Türkiye algısının değiş-
mesinde önemli bir rol oynamaktadır. Buna ek olarak 2009 Urumçi 
Olayları nedeniyle, Türk-Çin ilişkileri kısa süreli bir krize girmiş ol-
masına rağmen kriz sonrasında Çin’in Türkiye’yi daha fazla tanıma 
isteği tarafların birbirine karşı Soğuk Savaş’tan kalma önyargılarının 
kırılmasına neden olmuştur. 2012 yılı, Türk-Çin ilişkilerinde değişen 
algıların meyvelerinin toplanmaya başlandığı bir yıl olmuştur. Taraf-
ların algılarının değişmesi sonucunda stratejik işbirliği yoluna gidil-
miş ve her iki ülkede ardı sıra Çin ve Türk yılı olarak kutlanmaktadır. 
Çin’in yanında Güney Kore ile de siyasi olarak 2012 yılı verimli bir 
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yıl olmasına rağmen diğer Doğu Asya ülkeleri ile aynı siyasi ivmenin 
yakalanamadığı söylenebilir. 

Türkiye ve Doğu Asya ülkeleri arasındaki ticari faaliyetler iliş-
kilerin ana dinamiğini oluşturmaktadır. Fakat ticari ilişkilerde 
Türkiye aleyhine çok ciddi bir dış ticaret açığı vardır. Bu durum 
2012 yılında da bir istisna oluşturamamıştır. Doğu Asya ile Türkiye 
arasındaki ticari faaliyetlerin yoğunluğu, iş dünyasının karşılıklı zi-
yaretleri; ilişkilerdeki canlılığı korumanın yanında, siyasi ilişkilerde 
eksik kalan alanları da kısmen doldurmaktadır.
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ABD’nin 2011 yılında Asya’yı pivot bölge olarak tanımlamasın-
dan sonra küresel siyasetin en önemli tartışma konularından biri 
Doğu ve Güneydoğu Asya’daki ekonomik ve siyasi gelişmelerin ne 
yönde seyredeceği oldu. Güneydoğu Asya’nın bu tartışma içindeki 
önemi, bir yandan jeopolitik dengelere; diğer yandan da ABD ve Çin 
gibi bölgede açık bir güç mücadelesi içinde olan ülkelerin bölge ül-
keleri ile olan ilişkilerine dayanmaktadır.

2012 yılı Güneydoğu Asya’da yerel, bölgesel ve küresel sorunla-
rın yeniden tartışıldığı ancak sorunlara kesin ve kalıcı çözümlerin 
bulunamadığı bir yıl oldu. Bu çalışmada Güneydoğu Asya olarak be-
lirlediğimiz bölge siyasi, ekonomik ve kültürel olarak üç farklı coğ-
rafyaya ayrılarak incelenmektedir. Hindistan ve Bengladeş Güney-
doğu Asya bölgesinin en batı ucunu temsil ederken yine bölgenin bu 
kısmı ile bağlantılı olarak Hindiçini bölgesinde Vietnam, Myanmar, 
Kamboçya ve Tayland gibi bölgenin batı ve doğu ucunu birleştiren 
oldukça önemli ülkeler bulunmaktadır. Son olarak Singapur, Endo-
nezya ve Malezya gibi güney ülkeleri jeopolitik avantajlarını siyasi 
ve sosyal reformlarla geliştirerek Güneydoğu Asya siyaseti içinde ol-
dukça önemli bir yer tutmaktadırlar.

Güneydoğu Asya bölgesinin en önemli ve etkin bölgesel organi-
zasyonu olarak bilinen ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) 
ülkeleri, üçüncü ülkelerle Serbest Ticaret Bölgeleri oluşturup, 2015 
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yılı itibariyle ASEAN Topluluğu’nu kurarak bölgede Avrupa Birliği’ne 
benzer bir yapı oluşturmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, ASEAN/
TAC’a taraf olan Türkiye, gerek ASEAN ile kurumsal gerekse de üye 
ülkelerle ikili ilişkilerinin her alanda güçlendirilmesi için çalışmalar 
sürdürmektedir. Türkiye nihai hedefini, sektörel işbirliğini geliştirmek 
suretiyle ASEAN’ın Diyalog Ortağı olmak şeklinde belirlemiştir.

Diğer yandan Türkiye, bölgenin bir diğer önemli örgütü olan 
Pasifik Adaları Forumu’nun (PAF) Kalkınma Ortağı’dır. Son olarak 
2012 Temmuz ayında Suva/Fiji’de düzenlenen PAF Diyalog Ortakla-
rı Toplantısı’na katılınmış ve bu vesileyle Pasifik ülke temsilcileri ile 
temaslarda bulunulmuştur. Türkiye nihai hedefini sektörel işbirliğini 
geliştirmek suretiyle Örgüt’ün Forum Sonrası Diyalog Ortağı olmak 
şeklinde belirlemiştir.

Hindistan 

Hint Okyanusu bölgesinin temel aktörlerinden olan Hindistan’la 
Türkiye arasındaki ilişkiler özellikle siyasi, ekonomik ve kültürel alan-
larda gelişmeye devam etmektedir. Türkiye’ye göre Güneydoğu Asya’ya 
coğrafi olarak önemli bir geçiş noktasında bulunan Hindistan’ın, gele-
cek dönemde küresel siyasette daha fazla rol alması beklenmektedir. 
Bu çerçevede Hindistanlı diplomatlar, çeşitli vesilelerle Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi’nin mevcut yapısını eleştirmektedirler.1

Türkiye ve Hindistan’ın küresel siyasetteki benzer talepleri her iki 
ülkenin sürekli büyüyen ekonomileri ile de ilişkilidir. Ancak her iki 
ülkenin de küresel ekonomideki dinamik yapıları henüz ikili ticari 
ilişkilere yansımamıştır. 2012 yılında Hindistan ve Türkiye arasında-
ki toplam dış ticaret hacmi yaklaşık 7 milyar dolar civarında olma-
sına rağmen dış ticaret dengesi Türkiye aleyhine gelişmektedir. Yine 
aynı yılın dış ticaret verilerine göre Türkiye, Hindistan ile gerçek-
leştirdiği dış ticaretinde yaklaşık 5 milyar dolar tutarında dış ticaret 
açığı vermektedir.

Türkiye’nin Hindistan mallarına talebi 2010 yılında artmış ve bu 
artış 2011 yılındaki dış ticaret rakamlarına yansımışsa da 2012 yılında 
hız kesmiştir. Bu düşüşte ekonomik krizin etkisi olsa da Türkiye’nin 
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Hindistan’daki yatırımlarını çeşitlendirememesi daha etkili olmuştur. 
Buna rağmen Hintli şirketlerin Türkiye’de yatırım arayışları da de-
vam etmiştir. Bu çerçevede hali hazırda Türkiye’de faaliyet gösteren 
100 civarında Hintli firma yatırım araştırması yapmıştır. Hintli şir-
ketler genellikle çelik, bakır gibi madencilik sektörü, ilaç-eczacılık, 
otelcilik, köprü-otoyol inşaatı, otomotiv, bilgi teknolojileri, enerji ve 
şeker alanlarındaki yatırımlarla ilgilenmektedirler. Bunların yanı sıra; 
Hindistan’ın Taj Otel Grubu da dahil üç Hint otel zinciri turizm sek-
törü ile, Hint enerji şirketi Reliant enerji sektörü ile ilgilenirken Hin-
distan demiryollarına bağlı Ircon International ve RITES şirketleri ise 
Türkiye’deki otoyol ve köprü inşaatı ihaleleri ile ilgilenmektedir.2

Türkiye ve Hindistan arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 
imzalanması amacıyla yürütülen müzakereler çerçevesinde kuru-
lan Ortak Çalışma Grubunun dördüncü toplantısı 13-14 Ocak 2012 
tarihlerinde Ankara’da düzenlendi.Olumlu bir şekilde sonuçlanan 
toplantıda, üzerinde mutabık kalınan anlaşma metnine Hindistan 
tarafının nihai onayı beklenmektedir.3

Diğer yandan Türkiye ve Hindistan arasındaki bu dış ticaret açı-
ğını kapatmak için her iki ülke arasında turizm sektörüne yönelik 
yatırımlar ön plana çıkmaktadır. Bu çerçevede gerçekleştirilen çeşitli 
programları teşvik etmek için her iki ülke bürokratları bu program-
lara katılmaktadır. Hindistan Turizm Bakanlığı tarafından düzen-
lenen ‘Muhteşem Hindistan’ tanıtım günleri İstanbul Le Meridien 
Hotel’de yapılmış ve etkinliğe, Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Sus-
mita Gongulee Thomas ve İstanbul Konsolosu Shri Vanlalhuma ile 
iki eyaletin turizm bakanları da katılmıştır. Programda bir konuşma 
yapan Büyükelçi Thomas iki ülke arasındaki turizmin gelişmesi için 
bilgi eksikliğinin giderilmesi ve vize şartlarının kolaylaştırılması ge-
rektiğini dile getirmiştir.4

Türkiye-Hindistan arasındaki kültürel ilişkiler de 2012 yılı içe-
risinde çeşitli aktivitelerle geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede 
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de 12.si düzenlenen Osain’s Cine-
fan Film Festivali’nde, Türk Filmleri 3 en iyi film ve bir mansiyon 
ödülü kazanmıştır.5



450

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2012

TÜRKIYE’NIN HINDISTAN ILE DIŞ TICARETI 2002-2012 (MILYON $)6

Yıl İthalat İhracat

2002 564,46 72,72

2003 722,86 71,37

2004 1046,4 136,32

2005 1.280,47 219,87

2006 1.579,4 222,24

2007 2.299,73 348,23

2008 2.457,91 542,73

2009 1.902,61 411,22

2010 3.409,94 606,08

2011 6.498,64 756,09

2012 5.843.63 791.72

Endonezya

Güneydoğu Asya ülkeleri arasında Türkiye’nin siyasi, ekonomik 
ve kültürel ilişkilerinin en iyi olduğu ülkelerden biri Endonezya’dır. 
Müslüman nüfusu ve bir ada ülkesi olması sebebi ile jeopolitik ola-
rak Güneydoğu Asya’nın en hassas bölgesinde bulunan Endonezya 
ile Türkiye arasındaki ilişkiler 2012 yılında artarak devam etmiştir. 
Türkiye ve Endonezya arasındaki ikili ilişkileri üç başlık altında top-
lamak mümkündür.

2012 yılı diplomatik ilişkilerine Zekeriya Akçam’ın Endonezya 
büyükelçiliğine atanması ile başlayan Türkiye, Endonezya ile ilişkile-
rini daha çok karşılıklı diplomatik ziyaretler ve bölgesel toplantılarla 
şekillendirmektedir.7 Bu görüşme ve toplantılar iki ülkenin yerel ve 
küresel sorunlarını tartışma imkânı bulduğu oldukça önemli diplo-
matik zeminlerdir. 

2012 yılının ilk aylarında İslam Konferansı Örgütü Parlamento 
Birliği (İKÖPAB) 7. Konferansı, Endonezya’nın Palembang kentinde 
düzenlenmiştir. Sözkonusu konferansa TBMM Başkanı Sayın Cemil 
Çiçek başkanlığındaki bir Parlamento heyetiyle iştirak edilmiştir. 
Konferans vesilesi ile Türk heyeti Endonezya’da çeşitli ziyaretlerde 
bulunmuşlardır.8
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2012 yılının Kasım ayında ise Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan, Endonezya’nın Bali kentinde düzenlenen 5. Bali Demokrasi 
Forumu’nun açılış oturumuna katılmıştır. Başbakan Erdoğan, fo-
ruma ev sahipliği yapan Endonezya Cumhurbaşkanı ile yaklaşık 1 
saat görüşmüştür. İki liderin gündeminde Suriye’de yaşanan olay-
lar ve bölgesel gelişmeler de vardı. Başbakan Erdoğan daha sonra, 
Endonezya’nın önde gelen şirketlerinin yöneticilerini kabul ederek 
iş adamlarını Türkiye’de yatırıma davet etti.9 

TÜRKIYE’NIN ENDONEZYA ILE DIŞ TICARETI 2002-2012 (MILYON $)10

Yıl İthalat İhracat

2002 327,02 28,54

2003 450,35 46,97

2004 623,42 54,12

2005 750,24 80,8

2006 1031,3 84,95

2007 1.359,93 173,74

2008 1.408,89 284,43

2009 1.017,89 250,62

2010 1.476,66 250,77

2011 1.931,72 307,97

2012 1.795,77 243.61

Türkiye-Endonezya ilişkilerinin en önemli konularından birini 
de ekonomik ilişkiler oluşturmaktadır. 2011 yılına göre toplam tica-
ret hacminde az da olsa bir düşüş görülmesi, iki ülke arasındaki yatı-
rımların daha fazla artmasının gerektiğini göstermektedir. Bu çerçe-
vede 2012 yılında, Türkiye’nin önemli tekstil şirketleri Endonezya ile 
yatırım anlaşmaları imzalamıştır.11 Diğer yandan Türkiye’deki bazı 
yatırımlar Endonezyalı bürokratların da ilgisini çekmektedir. Bu çer-
çevede Endonezya Ulusal Enerji Ajansı Nükleer Enerji Geliştirme 
Merkezi Başkanı Yarianto Budi Susilo başkanlığındaki 8 kişilik heyet, 
Akkuyu NGS A.Ş tarafından sahada yürütülen etüt ve halkla ilişkiler 
çalışmaları hakkında bilgi almıştır.12 Endonezya’da gerçekleştirilen 
savunma sanayi fuarında ise Türk sanayi ürünleri Endonezyalıların 
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ilgisini çekmiş ve Endonezya ordusunda görevli subaylardan Agus 
Suyarso yaptığı açıklamada, Türk savunma ürünlerinin teknoloji ve 
kalite bakımından Avrupa ve Amerika savunma firmaları ile yarıştı-
ğını belirtmiştir.13

Türkiye-Endonezya ilişkilerinin en önemli boyutlarından birini 
de kültürel ilişkiler oluşturmaktadır. Türk dış politikasına önem-
li katkıları olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ramazan ayında 
Endonezya’da düzenlediği etkinliklere Endonezya ve Türkiye’den 
çok sayıda kişi katılmıştır.14 Diğer yandan Endonezya’nın Açe eya-
letindeki sel felaketinden dolayı mağdur durumda olan Açe halkına 
yaptığı yardımlardan dolayı İnsani Yardım Vakfı da Endonezyalı bir 
başka yardım kuruluşu tarafından ödüle layık görülmüştür.15 İki ülke 
arasındaki eğitim işbirliği 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi’nin 
destekleri ile devam etmiştir. Bu çerçevede Hacettepe Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer, Endonezya’daki 4 üniversitenin rek-
törlerini kabul ederek ikili işbirliği anlaşması imzalamıştır.16

Singapur

Güneydoğu Asya bölgesinin en önemli liman ülkesi ve uluslara-
rası ticaretin en stratejik geçiş noktasında bulunan Singapur ile Tür-
kiye arasındaki ilişkilerin seyri daha çok ekonomik işbirlikleri çerçe-
vesinde gelişmektedir. Daha önce yerleşik bir büyükelçiliğin bulun-
madığı Singapur’a ilk defa 2012 yılının Temmuz ayında büyükelçilik 
açılmıştır. Bu tarihten sonra Singapur ve Türkiye arasındaki siyasi 
ilişkilerin de artarak devam etme ihtimali yüksektir.

2012 yılının Mart ayında Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 
Singapur’a resmi bir ziyaret geçekleştirmiş, Singapur Cumhurbaşkanı 
Dr. Tony Tan Keng Yam, Başbakan Lee Hsien Loong, Dışişleri ve Ada-
let Bakanı K Shanmugam, Sanayi ve Ticaret Bakanı Lin Hng Kiang ve 
kurucu Başbakan Lee Kuan Yew ile görüşmüştür.17 Hemen ardından 
Sağlık Bakanı Recep Akdağ beraberindeki heyetle birlikte, “Tütün ya da 
Sağlık Dünya Konferansı”na katılmak üzere Singapur’u ziyaret etmiştir. 
Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ile Singapur arasında “Sağlık ve Tıp Bilimleri 
Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı” imzalanmıştır.18
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Temmuz ayında Singapur’a bir ziyaret gerçekleştiren Ekonomi Ba-
kanı Zafer Çağlayan da Türkiye-Singapur ilişkilerinin sadece iki ülke 
arasındaki ilişkiler olarak sınırlandırılamayacağını vurgulamıştır. Bu 
çerçevede Türkiye’nin ihtiyacı olan liman ve lojistik konularının mut-
laka çözülmesi gerektiğini ifade eden Çağlayan, “Burası Malezya’ya 
çok yakın, Endonezya’ya çok yakın. Dış ticaret açığımız Asya-Pasi-
fik ve Uzakdoğu’dan kaynaklanıyor. Şimdi bunları lojistik merkezler 
oluşturarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) bu konuda yapa-
cağı çalışmayla karar vereceğiz. Ümit ediyorum ki lojistik meselemizi 
çözme imkanımıza kavuşacağız” ifadelerini kullanmıştır.19

TÜRKIYE’NIN SINGAPUR ILE DIŞ TICARETI 2002-2012 (MILYON $)20

Yıl İthalat İhracat

2002 131,63 98,73

2003 130,4 100,48

2004 174,74 76,02

2005 216,75 78,75

2006 254,22 357,28

2007 284,6 389,77

2008 241,26 793,09

2009 202,47 348,01

2010 210,77 594,03

2011 353,57 840,07

2012 222,53 443,71

Singapur ziyaretleri dışında Aralık ayında Singapurlu gayrimen-
kul şirketlerinin Türkiye’ye yatırım yapmak için kurdukları Singapo-
re Turkey Investment Company, ST Invest (Singapur Türkiye Yatırım 
Fonu) Türkiye’de ofis açmıştır. Bu da ikili ilişkilerin artarak devam 
edeceğinin en önemli göstergelerinden biridir.21

Malezya

2012 yılında Türkiye-Malezya ilişkilerinin en önemli ayakları-
nı ekonomik ve kültürel ilişkiler oluşturmuştur. Bu çerçevede Ey-
lül ayında Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Küresel İslami Finans 
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Forumu’na katılmak üzere Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’a git-
miştir. Ali Babacan, Forum’un yanı sıra Malezya hükümetinden bazı 
bürokratların da katıldığı ikili görüşmelerde de bulunmuştur.22

Türkiye-Malezya arasındaki toplam dış ticaret hacmi 2012 yılında 
diğer Güneydoğu Asya ülkeleri ile yaşanan düşüşe paralel bir seyir 
izlemiştir. Dış ticaret açığının Türkiye aleyhine artarak devam etti-
ği düşünüldüğünde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişti-
rilmesi yönünde atılacak adımlar oldukça fazla önem taşımaktadır. 
Bu çerçevede, 2012 yılında Türkiye’nin önde gelen sabun ve kişisel 
bakım ürünleri üreticileri, Malezya’da 130 milyon dolarlık yatırıma 
imza attı.23 Diğer taraftan Malezyalı yatırımcılar da Türkiye’deki bazı 
yatırımları inceleme amaçlı gezilerde Türkiye’deki yatırım ortamını 
araştırmaktadır. Bu çerçevede Malezya’nın Kuala Lumpur şehrinde 
metro hattı işleten Syarikat Prasarana Negara Berhad şirketinden ge-
len altı kişilik heyet, İzmir Metro A.Ş. yetkilileriyle tesisleri ve metro 
araçlarını incelemiştir. 24

TÜRKIYE’NIN MALEZYA ILE DIŞ TICARETI 2002-2012 (MILYON $)25

Yıl İthalat İhracat

2002 244,94 152,3

2003 390,65 227,27

2004 646,75 52,45

2005 785,56 57,25

2006 934,23 59,93

2007 1.253,03 82,81

2008 1.512,36 98,22

2009 960,94 139,93

2010 1.124,04 224,84

2011 1.567,51 182,54

2012 1.278,25 165,50

İki ülke arasındaki ilişkilerin bir başka boyutu da kültürel alan-
daki ilişkilerdir. Bu çerçevede Temmuz ayında Zirve Üniversitesi 
İletişim Fakültesi ile Malezya Selangor Üniversitesi İletişim ve Med-
ya Fakültesi arasında karşılıklı eğitim anlaşması imzalanmıştır.26 
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Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden biri olan Yıldız Teknik Üniver-
sitesi (YTÜ) ise Malezya eski Başbakanı Dr. Mahathir Muhammed’e 
“Üstün Hizmet Ödülü” vermiştir.27

Myanmar

Coğrafi olarak Hindistan ve Çin arasındaki stratejik bölgede yer 
alan Hindiçini ülkeleri 2012 yılında ABD ve Çin arasındaki sessiz 
jeopolitik mücadelenin önemli aktörleri olmuştur. ABD Başkanı Ba-
rack Obama’nın bölgeye ilk ziyaretine Myanmar’dan başlaması, 2012 
yılının en önemli gelişmelerinden biri olmuştur. Bu stratejik ziya-
ret seçimi bölgenin gelecek dönemde de küresel siyasetin en önemli 
mücadele alanı olacağını göstermektedir.

Türkiye ile Hindiçini ülkeleri arasındaki ilişkiler ise bölgede cere-
yan eden küresel siyasetin dinamik yapısından oldukça uzakta sey-
retmektedir. Bölge ülkeleri ile Türkiye arasında ekonomik ilişkiler 
dışında, Myanmar’ın güney bölgesinde yaşayan Rohinga Müslüman-
ları ile Budistler arasındaki çatışmalar sonrasında Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu’nun Myanmar’a yaptığı ziyaret göze çarpmaktadır. 

Güneydoğu Asya’da 55 milyonluk nüfusa ve zengin doğal kaynak-
lara sahip olan ve 2010 yılından bu yana demokratikleşme sürecine 
hız vererek dünyaya açılım politikası izlemeye başlayan Myanmar ile 
Türkiye ilişkilerinde son dönemde gelişmeler yaşanmaktadır. Bu bağ-
lamda, Naypidav Büyükelçiliği 2012 Mart ayında faaliyete geçmiştir.28

2012 yılında Myanmar’da gerçekleşen ve Rohinga Müslüman-
larının can ve mal kaybına sebep olan etnik çatışmalar Türkiye’de 
önemli bir yankı bulmuştur. Bu çerçevede, Türkiye’nin Myan-
mar’daki Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş yaptığı açıklamada; Myan-
mar’daki resmi yayın organı New Light of Myanmar’a göre, Rakhine 
Budistleri ile Rohingya Müslümanları arasında çıkan olaylarda; 67 
ölü, 95 yaralı olduğunu, 2818 evin yandığını ve 18 ibadethanenin 
tahrip olduğunu belirtmiştir.29

Myanmar’ın Arakan bölgesinde 2012 Haziran ayında yaşanan ve 
Ekim ayında tekrar baş gösteren ve Rohinga Müslümanlarının bü-
yük ölçüde etkilendiği olaylar, Türkiye tarafından yoğun bir şekilde 
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takip edilmiştir. Bu bağlamda, 8-10 Ağustos 2012 tarihlerinde Dı-
şişleri Bakanı Davutoğlu Arakan bölgesini de kapsayacak Myanmar 
ziyaretini gerçekleştirmiştir. Gelinen noktada, Rohinga Müslüman-
larının içinde bulunduğu olumsuz koşullar sebebi ile Kızılay tarafın-
dan insani yardım faaliyetleri yürütülmüş ve TİKA da geçici barınak 
projesi başlatılması için çalışmalar yapmıştır.30

TÜRKIYE’NIN HINDIÇINI ÜLKELERI ILE DIŞ TICARETI 2011-2012 (MILYON $)31

2011 2012

Ülkeler İthalat İhracat İthalat İhracat

Myanmar (Birmanya) 14,7 13,2 4,2 5,4

Laos 1,1 3,9 1,7 2,9

Vietnam 1009,48 100,09 1213,9 90,1

Tayland 1592,29 125,19 1311,9 176,4

Kamboçya 45,84 3,92 53,7 5,1

Değerlendirme

Türkiye 2012 yılında Güneydoğu Asya’ya yönelik ikili ilişkile-
rini geliştirmeye çalışsa da bu ilişkiler ekonomik ve kültürel ilişki-
lerin ötesine geçememiştir. Bu durumun en önemli sebeplerinden 
biri, bölge ile Türkiye arasındaki coğrafi uzaklık olsa da; Türk dış 
politikasının dinamik ve aktif yapısının henüz Güneydoğu Asya’yı 
da içine alabilecek bir açılım geliştirmemesi de önemli sebepler ara-
sında sayılabilir. Bunun yanı sıra, 2012 yılında Türkiye bazı bölge 
ülkeleri ile çatışma çözümünden bölgesel organizasyonlarla ilişki-
lerin geliştirilmesine kadar çeşitli konularda ilişkileri derinleştirme 
yönünde girişimlerde bulunmuştur. Bu çerçevede Türkiye bölgede-
ki en önemli örgütlerden biri olan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği 
(ASEAN) Dostluk ve İşbirliği Antlaşması’na (ASEAN/TAC) 2010 
Temmuz ayında taraf olmuş ve Cakarta Büyükelçisi ASEAN’a akre-
dite edilmiştir. Böylelikle, Örgüt’le kurumsal ilişki tesis edilmiş, daha 
yoğun ve verimli bir işbirliğinin yolu açılmıştır. 

Türkiye’nin Güneydoğu Asya ülkeleri ile olan ikili ilişkilerinin 
temel dinamiği 2012 yılında da ekonomi olmuştur. Dış ticaret hac-
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mi, 2011 yılına göre bir düşüş yaşasa da bunun geçici bir duraklama 
evresi olduğu son on yıllık verilere bakıldığında kolaylıkla anlaşıla-
caktır. Türkiye’nin bölgede en fazla dış ticaret hacmine sahip olduğu 
ülke Hindistan olurken, geçen yıla göre özellikle Hindiçini ülkeleri 
ile olan ekonomik ve siyasi ilişkiler Myanmar dışında önemli ölçüde 
azalmıştır. 

Diğer yandan 2012 yılında Singapur, Malezya ve Endonezya ile 
olan ikili ilişkiler de Güneydoğu Asya bölgesinin genel trendinden 
etkilenerek önemli ölçüde azalmıştır. Ancak diğer bölge ülkelerin-
den farklı olarak bu ülkelerle özellikle kültür ve eğitim alanlarında 
gerçekleştirilen ilişkiler düşünüldüğünde 2012 yılının oldukça ve-
rimli bir yıl olduğu söylenebilir. 

Kronoloji
Ocak  TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek başkanlığındaki bir Par-

lamento heyeti Endonezya’nın Palembang kentinde düzen-
lenen 7. İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği (İKÖ-
PAB) Konferansı’na katıldı.

13-14 Ocak  Türkiye ve Hindistan arasında Serbest Ticaret Anlaşması 
(STA) imzalanması amacıyla yürütülen müzakereler çerçe-
vesinde kurulan Ortak Çalışma Grubunun dördüncü top-
lantısı Ankara’da gerçekleştirildi.

Mart  Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Singapur’a resmi bir zi-
yaret geçekleştirdi.

Mart  Sağlık Bakanı Recep Akdağ beraberindeki heyetle birlikte, 
“Tütün ya da Sağlık Dünya Konferansı”na katılmak üzere 
Singapur’a gitti.

Mart  Myanmar’da Naypidav Büyükelçiliği faaliyete geçti.
Haziran  Myanmar’ın güney bölgesinde yaşayan Rohinga Müslü-

manları ile Budistler arasında çatışmalar başladı.
6 Haziran  Türkiye’nin Cakarta büyükelçisi Akçam, güven mektubunu 

sundu.
11 Haziran  Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer, En-

donezya’daki 4 üniversitenin rektörlerini kabul ederek ikili 
işbirliği anlaşması imzaladı.

Temmuz  Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Singapur’u ziyaret etti.
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Temmuz  Zirve Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Malezya Selangor 
Üniversitesi İletişim ve Medya Fakültesi arasında karşılıklı 
eğitim anlaşması imzalandı.

Temmuz  Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Suva/Fiji’de düzenlenen PAF 
Diyalog Ortakları Toplantısı’na katıldı.

8 Ağustos  Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de 12.si düzenlenen Osain’s 
Cinefan Film Festivali’nde Türk Filmleri 3 en iyi film ve bir 
mansiyon ödülü kazandı.

8-10 Ağustos  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Arakan bölgesini de 
kapsayacak Myanmar ziyaretini gerçekleştirdi.

Eylül  Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Küresel İslami Finans 
Forumu’na katılmak üzere Malezya’nın başkenti Kuala 
Lumpur’a gitti.

19 Ekim  Hindistan Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Muhte-
şem Hindistan’ tanıtım günleri İstanbul’da gerçekleştirildi.

8 Kasım  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’nın Bali ken-
tinde düzenlenen 5. Bali Demokrasi Forumu’nun açılış otu-
rumuna katıldı.

Aralık  Singapore Turkey Investment Company, ST Invest (Singa-
pur Türkiye Yatırım Fonu) Türkiye’de ofis açtı.

11 Aralık  Endonezya Ulusal Enerji Ajansı Nükleer Enerji Geliştirme 
Merkezi Başkanı Yarianto Budi Susilo başkanlığındaki 8 ki-
şilik heyet Türkiye’yi ziyaret etti.

NOTLAR
1 “Hindistan BMGK’nın daimi üyesi olmalı,” AA, 27 Ağustos 2012.
2 Kezban Karaboğa “Türkiye’nin Hint mallarına talebi bir yılda iki kat arttı,” Dünya, 12 

Kasım 2012.
3 http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/butce_2013.pdf
4 “Vizesiz girişe tek şart,” Yenişafak, 19 Ekim 2012.
5 “Hint film festivaline Türkçe damgası,” Zaman, 8 Ağustos 2012
6 http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=bakanlikofisi
7 “Türkiye’nin Cakarta büyükelçisi Akçam, güven mektubunu sundu,” Zaman, 6 Haziran 

2012.
8 http://www.mfa.gov.tr/ocak__.tr.mfa
9 “Başbakan Endonezya Cumhurbaşkanı Yudhoyono ile görüştü,”  TRT Haber, 9 Kasım 

2012.
10 http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=bakanlikofisi
11 Şelale Kadak, “Koton Uzakdoğu pazarına girecek,” Sabah, 12 Ekim 2012. 
12 “Endonezya heyetinden Akkuyu’ya ziyaret,” Hürriyet, 11 Aralık 2012.
13 “Türk Silahları büyük ilgi gördü,” Haber7, 12 Kasım 2012.
14 “Diyanet İşler Başkanlığı Ramazan’ın ilk günü Endonezya’da mevlit okuttu,” Zaman, 20 

Temmuz 2012.
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15 “Endonezya’da IHH’ya Onur ödülü,” Haber 7, 16 Ekim 2012.
16 “Hacettepe’den Endonezya’ya tıp desteği,” Zaman, 11 Haziran 2012.
17 http://www.mfa.gov.tr/mart___.tr.mfa
18 http://www.mfa.gov.tr/mart___.tr.mfa
19 “Çağlayan Singapur’da Türkiye Ekonomisini anlattı,” Haber 7 Ekonomi, 22 Temmuz 

2012.
20 http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=bakanlikofisi
21 “Singapur Türkiye yatırım fonu Türkiye’de ofis açtı,” Bloomberg, 31 Aralık 2012
22 “Babacan Melazya’da”, Yenişafak Gazetesi, 12 Eylül 2012
23 Hande Berktan, “Evyap’tan Malezya’ya 130 milyon dolarlık yatırım,” Bloomberg Haber, 

8 Ekim 2012.
24 “Malezyalı Metro şirketi İzmir metrosunu inceledi,” Zaman, 21 Haziran 2012.
25 http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=bakanlikofisi
26 “Zirve Üniversitesi’nden Malezya ile uluslararası işbirliği,” Zaman, 17 Temmuz 2012.
27 “YTÜ’den eski Malezya Başbakanı’na ödül,” Yenişafak, 18 Haziran 2012.
28 “Türkiye’nin 10 yılda elçilik açtığı 27 ülke,” Aktifhaber, 4 Mayıs 2012.
29 “Arakan’da korkulan oldu,” Bugün, 27 Ekim 2012.
30 http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/butce_2013.pdf 
31 http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=bakanlikofisi
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Giriş

Bölgeselleşmenin yoğun bir örneğini oluşturan Latin Amerikan’ın 
son yıllarda uluslararası diplomatik ve ekonomik alanda gözle görü-
lür bir yükselişi söz konusudur. Bu sürecin aynı şekilde devam ede-
bileceği düşünülürse yine son yıllarda kendi çevresindeki bölgeler 
dışında Asya, Afrika ve Latin Amerika gibi alanlarda etkili olmaya 
çalışan Türkiye, Latin Amerika’daki ekonomik ve siyasi fırsatlardan 
faydalanmak isteyecektir. Her ne kadar 2012 yılında, Türkiye’nin dış 
ve iç politikası Ortadoğu’daki halk hareketlerine ve özellikle Suriye’de 
iç savaş haline dönüşen çatışmalara odaklansa da; Türkiye’nin Latin 
Amerika bölgesine yönelik siyasi ve ekonomik faaliyetleri yoğunla-
şarak devam etmiştir. 2012 yılında Latin Amerika’dan Türkiye’ye ve 
Türkiye’den Latin Amerika ülkelerine önemli ve üst düzey ziyaretler 
devam etmiştir. Söz konusu ziyaretlerde taraflar mevcut ekonomik 
ve siyasi potansiyellerinin gelişen ilişkilere net bir şekilde yansımadı-
ğını kabul etmiş ve bu çerçevede hukuki, ekonomik ve siyasi alanlar-
da bazı adımların atılmasının gerekliliğine işaret etmişlerdir.

Türkiye-Latin Amerika İlişkileri: Genel Bir Bakış

1990’lı yılların ortalarında bölgeye açılım sürecini başlatan ve 
Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ile bu sürece önemli bir ivme 
kazandıran Türkiye, 2012 yılı içerisinde de Latin Amerika ülkeleri 
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ile ekonomik yönelimli ilişkilerini yoğunlaştırmıştır. Bu bağlamda 
başlıca Latin Amerika ülkeleri ile siyasi ve özellikle ekonomik ilişki-
lerin hukuki altyapısı büyük ölçüde tamamlanmıştır. Latin Amerika 
bölgesinden 14 ülke ile (Arjantin, Bolivya, Brezilya, Ekvator, Guate-
mala, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Meksika, Peru, Şili, Paraguay, 
Uruguay, Venezuela) siyasi istişare mekanizmaları kurulmuş ve Bre-
zilya ile “Stratejik Ortaklık Eylem Planı” imzalanmıştır. Yine bölge-
ye yönelik diğer bir önemli adım ise, ülkeler arasında parlamenter 
ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
14 ülke ile oluşturulan dostluk guruplarıdır. Bunun yanı sıra bölge-
deki Büyükelçilik sayısı dokuza ve Fahri Başkonsolosluk sayısı yirmi 
altıya yükselmiştir.1 

Türkiye önümüzdeki dönemlerde de, ekonomik gelişmesine hız 
veren ve uluslararası siyasette ağırlığı ve önemi artan söz konusu 
bölge ile yakın ilişkilerini devam ettirecektir. Zira Güney Amerika 
Ortak Pazarı (MERCOSUR), Karayipler Topluluğu (CARICOM), 
Karayip Ülkeleri Topluluğu (ACS), AND Gurubu ülkeleri, Ameri-
kalılar Serbest Ticaret Alanı (FTTA) ve Latin Amerika Entegrasyon 
Topluluğu (ALADI) gibi uluslararası örgütler aracılığı ile bölgenin 
uluslararası politikada önemi artmaktadır. Bu bölge ile Türkiye ara-
sında 2012 yılı içerisinde uluslararası sorunlara ilişkin ortak siyasi 
ve ekonomik tutum geliştirme çabaları yoğunlaşmıştır. Bölge ülke-
lerinin önemli bir kısmı “Arap Baharı” sürecinde Türkiye’nin Orta-
doğu’daki tutumunu ve Suriye halkına insani yardımlarını destekler 
nitelikte pozisyon sergilemiştir. Bu ortak tutum ve politikaların yanı 
sıra, Osmanlı döneminde bölgeye göç eden ve günümüzde “Turko” 
olarak adlandırılan insanların varlığı da bölge ve Türkiye arasında 
olumlu atmosferin oluşmasına katkıda bulunmaktadır.2 Sonuç itiba-
ri ile bölge ve Türkiye arasında ekonomik ilişkilerin önemli bir neti-
cesi olarak siyasi ilişkilerin gelişmesinin önünde herhangi önemli bir 
engelin olmadığı ve tarafların bunun bilincinde olarak 2012 yılında 
da ilişkileri geliştirmek için çaba sarf ettiği söylenebilir. Yine de, sı-
nırlı ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı bağımlılık seviyesine 
varılabilmesi için yeni siyasi adımlar atılması gerekmektedir.
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Siyasi İlişkiler: Yoğunlaşan Üst Düzey Ziyaretler
2012 yılı içerisinde Türkiye’ye yapılan ilk önemli ziyaret, 6-11 

Ocak tarihleri arası Kolombiya Cumhuriyeti Devlet Başkan Yar-
dımcısı Angelino Garzon tarafından gerçekleştirilmiştir. Cumhur-
başkanı Abdullah Gül tarafından Çankaya Köşkünde ağırlanan 
Garzon, Türkiye ile Kolombiya arasındaki ilişkilerin ivme kazana-
rak her alanda gelişmesini beklediğini ifade etmiştir.3 Ayrıca, Tür-
kiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON)’nda 
Türkiye-Kolombiya Çalışma yemeğine katılan Garzon, ülkesinin 
geliştiğini vurgulayarak iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması 
imzalanması isteğini dile getirmiştir. Bilim, Sanayi, Teknoloji Ba-
kan Yardımcısı Davut Kavranoğlu ise iki okyanusa açılan bir ülke 
olarak Kolombiya’nın işadamları için önemli imkânlar sunduğunu 
dile getirmiştir.4 Ayrıca, 2 Ekim tarihinde düzenlen Türkiye-Kolom-
biya IV. Tur Siyasi İstişareleri’nde iki ülke dışişleri bakan yardımcı-
ları önemli görüşmeler gerçekleştirmiştir.5 Ankara’nın uluslararası 
alanda önemli bir stratejik partner ve ortak olarak birlikte hareket 
ettiği Brezilya ile ilişkiler ise diğer yıllarda olduğu gibi gelişmeye 
devam etmiştir. Bu bağlamda ilk temas 5 Ocak tarihinde İzmir’e ge-
len Brezilya Dışişleri Bakanı Antonio de Aguiar Patriota ile Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu arasında gerçekleşmiştir.6 

İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt’in de katıldığı toplantıda üç 
dışişleri bakanı “Barış İnşaasında Üçlü Dayanışma” konulu ortak 
açıklama yapmışlardır. Söz konusu toplantıda bakanlar bölgesel 
meselelerden “Arap Baharı”na uluslararası gündemi meşgul eden 
önemli konularda ortak hareket edeceklerini bildirmişlerdir.7 Bre-
zilya ve Türkiye arasında gelişen ilişkilere işaret eden diğer önemli 
bir olay ise Brezilya’nın Ortadoğu, Afrika ve Körfezdeki 20’yi aşkın 
Büyükelçisini 23-25 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da toplantıya 
çağırmasıdır. Söz konusu toplantıda onur konuğu olarak konuşma 
yapan Davutoğlu, iki ülke arasında gelişen ortaklığın önemli sevi-
yelere vardığını dile getirmiştir. Ayrıca, Patriota ve Brezilya’nın An-
kara Büyükelçisi Marcelo Jardim’de toplantı yeri olarak “İstanbul’un 
seçilmesi”ni “iki ülke arasındaki güçlü ortaklık ve işbirliğinin doğal 
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bir neticesi” olarak değerlendirmiştir.8 Siyasi ve ekonomik ilişkilere 
paralel olarak iki ülke arasında savunma alanında da ilişkiler geliş-
mektedir. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz görüş-
meler yapmak üzere 6-9 Mayıs tarihleri arasında Şili ve Brezilya’ya 
ziyaret düzenlemiş ve Brezilya’da Milli Savunma Bakanı Celso Amo-
rim ile önemli görüşmeler gerçekleştirmiştir.9 Ayrıca iki ülke dışişleri 
bakanı, uluslararası çatışmaların barışçı yollarla çözümünü öngören 
çalışmalar kapsamında İstanbul’da 24-25 Şubat’ta yapılan “Arabulu-
culuk Konferansı”na da katılmışlardır.10 

15-16 Mart tarihleri arasında ise Türkiye ilk defa bir Ekvator 
Cumhurbaşkanı’nı ağırlamıştır. Cumhurbaşkanı seviyesinde dü-
zenlenen ilk ziyarette Ekvator Cumhurbaşkanı Farael Correa Delga-
do Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile gö-
rüşmüştür. Delgado, diğer resmi ziyaretlerinin ardından iki ülke iş 
dünyasının temsilcileri ile Ticaret ve Yatırım Forumu’nda bir araya 
gelerek, iki ülke arası ilişkilerin ekonomik, siyasi ve kültürel alanda 
daha ileriye taşınması gerektiğini vurgulamıştır.11 Gelişen ikili iliş-
kilere işaret eden Gül, iki ülke arasında devam eden “Kalkınma için 
Ticaret Anlaşması” müzakerelerinin en kısa zamanda sonuçlandı-
rılmasını umduğunu vurgulayarak iki ülke vatandaşları ve işadam-
larının hiçbir engelle karşılaşmadan vizesiz olarak birbirlerinin ül-
kelerine seyahat ettiğine dikkat çekmiştir.12 Latin Amerika’nın diğer 
önemli bir ülkesi olan Kostarika’nın Dışişleri Bakanı Jose Enriques 
Castilla Barrantes de 30 Ekim tarihinde Türkiye’ye resmi bir ziya-
ret düzenleyerek Davutoğlu ile çeşitli temaslarda bulunmuştur.13 
11 yıl aradan sonra dışişleri bakanlığı seviyesinde gerçekleştirilen 
ikinci ziyarette Davutoğlu, ekonomik ilişkilerin gelişmesini engel-
leyici konuların çözümü amacı ile gerçekleştirilen hukuki ve siyasi 
çalışmaların ve Kosta Rika’nın Türkiye’de Büyükelçilik açması için 
sürdürülen istişarelerin devam ettiğini vurgulamıştır. Ayrıca Davu-
toğlu, 2013’te iki ülke arasında STA müzakerelerine de başlanacağı-
nı belirtmiştir.14 

Görüşmeler sonucunda, Prenses adaları ve Santa Ana arasında 
kardeş şehir anlaşması ve Mutabakat Metni (Memorandum of Un-
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derstanding-MoU imzalanmıştır. İki ülkenin Suriye’deki krizden 
diğer uluslararası sorunlara kadar pek çok konuda ortak tutumlar 
aldığı vurgulanmıştır. Türkiye “Latin Amerika ve Karayipler Eylem 
Planı” kapsamında bölge ülkeleri ile ekonomik ve siyasi ilişkilerini 
geliştirebilmek için Kosta Rika ile de ikili ilişkilerini güçlendirmiş-
tir.15 2012 yılının önemli bir diğer gelişmesi ise, Şili Cumhurbaşkanı 
Sebastian Pinera’nın 18-20 Kasım tarihleri arasında Türkiye’ye ger-
çekleştirdiği ziyarettir. Cumhurbaşkanlığı seviyesinde Türkiye’ye 
sekiz yıl aradan sonra yapılan bu ikinci ziyarette, Pinera sırası ile 
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve işadamları ile önemli görüşmeler yap-
mıştır. Çankaya Köşkünde gerçekleştirilen toplantıda Gül, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin 1913 yılında çeşitli anlaşmaların imzalanması 
ile başladığını belirterek, 1926 yılında Şili’nin Latin Amerika bölge-
sinde Türkiye’yi tanıyan ilk ülke olduğunu vurgulamıştır. Pinerra ise, 
“kültür ve tarih bakımından Türkiye’ye hayran” olduğunu belirterek, 
Türkiye’nin Ortadoğu ve Suriye’de yürüttüğü politikaları övmüştür.16

TUSKON’un düzenlediği Türkiye-Şili Ticaret ve Yatırım 
Forumu’nda konuşan Pinera, STA ile ilgili genişlemeye açık oldukla-
rını vurgulayarak anlaşmanın yatırımların her türünü ve hizmetleri 
içermesi gerektiğini belirtmiştir.17 2009 yılında Türkiye ile STA an-
laşmasını imzalayan ilk ülke olduklarını hatırlatan Pinera, bu anlaş-
ma sayesinde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin 3 yılda %60 
oranında arttığına dikkat çekmiştir. Pinera, iki ülke arasında sanayi, 
enerji, savunma ve turizm alanlarında da ikili ilişkilerin geliştirilme-
sinin gerekliliğine işaret etmiştir.18 Gelişen ilişkilerin bir diğer göster-
gesi de, Savunma Bakanı Yılmaz’ın 9-12 Mayıs tarihleri arasında Şili 
Cumhuriyeti Savunma Bakanı Andres Allamand’ın davetlisi olarak 
bu ülkeye yaptığı ziyarettir.19 Yine savunma bağlamında 24 Eylül tari-
hinde, Şili Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Juan Miguel Fuente-
Alba Kara Kuvvetleri Komutanı Hayri Kıvrıkoğlu’nu ziyaret etmiş-
tir.20 Bir başka önemli ziyaret ise Şili Savunma Bakanı Allamand’ın, 
18-20 Ekim tarihleri arasında Savunma Bakanı Yılmaz’ın davetlisi 
olarak Türkiye’ye gelmesidir.21 Meksika ve Arjantin ile ilişkiler ise bir 
önceki yılın aksine daha düşük seviyede gerçekleşmiştir. 



468

TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI 2012

Ekonomik İlişkiler: Sınırlı İlerleme
2012 yılında Türkiye’nin bölge ile ilişkilerinde, ekonomik faktör-

lerin önemli bir ağırlığı olduğu söylenebilir. Latin Amerika ve Ka-
rayipler bölgesi ülkeleri ile STA’lar imzalayarak ticaretin önündeki 
gümrük, vize ve diğer engelleri kaldırmak isteyen Türkiye’nin temel 
amacı ekonomik serbestliği sağlamaktır. Bu çerçevede de, bölgedeki 
örgütlerle ve ülkelerle yoğun diplomasi trafiği devam ettirmektedir. 
2011-2012 yılları arasında Kolombiya’nın ve 2012-2013 yılları ara-
sında Guatemala’nın BM Konseyi geçici üyesi olduğu düşünülür-
se Türkiye’nin bölgeye yönelik ekonomik ve siyasi ilgisinin nedeni 
daha net anlaşılabilir. Ankara’nın çabaları sonucu bölge ile Türki-
ye arasındaki ticaret hacmi (kriz yılı olan 2009 haricinde) yaklaşık 
%15-20 oranında artmıştır.22 Bu durum BM (Birleşmiş Milletler) ve 
BM’ye bağlı örgütler nezdinde de etkinliği artan bölge ile ilişkileri-
ni geliştiren Ankara’nın uluslararası politikadaki etkin rolüne katkı 
sağlamaktadır. Söz konusu ilişkilerin gelişmesinde TUSKON, Dış 
Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) gibi kuruluşların da önemli rolleri vardır. Söz konusu 
kuruluşlar, bölge ülkeleri ile Türkiye arasındaki ekonomik sorunları 
gidermek ve yatırımların önünü açmak için çeşitli çalışma yemekle-
ri, iş konseyleri ve fuarlar düzenlemiştir.23

TABLO 1. TÜRKIYE’NIN MERCOSUR ÜLKELERINE IHRACATI  
(MILYON DOLAR)24

Ülke 2007 2008 2009 2010 2011 2012
MERCOSUR 304.2 442.7 480 850 1.154 1.378
Brezilya 229.9 318 388.1 614 884 1.003
Arjantin 61.1 107 73.6 179.1 214.1 317
Uruguay 8.3 14.4 10.5 31.8 30 46
Paraguay 1.5 3.1 7.6 24.8 25.9 12.1
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TABLO 2. TÜRKIYE’NIN MERCOSUR ÜLKELERINDEN ITHALATI  
(MILYON DOLAR)25

Ülke 2007 2008 2009 2010 2011 2012
MERCOSUR 1.629 2.293 1.433 2.022 3.018 2.386
Brezilya 1.172 1.423 1.105 1.347 2.074 1.770
Arjantin 417,5 789,8 225,8 281.1 490.6 368
Uruguay 36,0 26,3 30,0 171.8 230.8 98
Paraguay 2,9 53,2 72,0 221.9 229.4 150

Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı üzere, Türkiye ve MERCOSUR 
arasındaki dış ticaret hacmi 2011 yılına kıyasla gerilemiştir. Türki-
ye ile MERCOSUR arasındaki dış ticaret hacmi, 2011 yılında 4.162 
milyon dolar iken; 2012 yılında 3.764 milyon dolar olmuştur. Ay-
rıca Türkiye’nin MERCUSOR ülkeleri ile olan ticaretindeki açığın 
azaldığı görülmektedir. 2011’de söz konusu ülkelere olan dış ticaret 
açığı yaklaşık iki milyar dolar iken, bu rakam 2012 yılında bir milyar 
dolara gerilemiştir. Tablonun gösterdiği bir diğer önemli sonuç ise, 
MERCOSUR ülkeleri ile yapılan ithalattaki düşüşün ve ihracattaki 
yükselişin Paraguay harici her ülkeyi kapsamasıdır. 

Türkiye’nin MERCOSUR ülkeleriyle, özellikle Brezilya ve Arjan-
tininle, ekonomik ilişkilerinin 2012’de de, 2011 boyunca olduğu gibi 
gelişmeye devam ettiği görülebilir. Bu bağlamda, Brezilya ile ulusla-
rarası alanda izlenilen benzer siyasi tutumların ekonomik ilişkilere 
olumlu bir şekilde yansıdığı söylenebilir. Diğer taraftan, bu iki ülke 
ile azalan ithalat ilişkisinin toplam dış ticaret hacmini önemli oran-
da etkilediği anlaşılmaktadır. İthalat miktarlarında görülen düşme 
nedeni ile Brezilya ile toplam dış ticaretimiz 2011’de yaklaşık üç mil-
yar dolar civarında iken; bu rakam 2012’de yaklaşık 2.800 milyona 
gerilemiştir. Aynı şekilde Arjantin ile olan dış ticaretimizde de 2011 
yılına kıyasla küçük bir gerileme yaşanmıştır. Paraguay ve Uruguay 
ile olan dış ticaretimizin ise henüz bölge ülkeleri ile yoğunlaşan iliş-
kilerin olumlu seyrinden etkilenmediği görülmektedir. Bu iki ülkey-
le yapılan ticaret, MERCOSUR ile yapılan toplam dış ticaret içinde 
çok sınırlı bir yer kaplamaktadır.
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TABLO 3. TÜRKIYE ILE ORTA AMERIKA-KARAYIP ÜLKELERI ARASINDAKI 

DIŞ TICARET (MILYON DOLAR)26

Yıl Ithalat Ihracat
2006 335 548
2007 448 549
2008 560 829
2009 475 597
2010 622 598
2011 903 629
2012 1.064 770

TABLO 4. TÜRKIYE ILE KÜBA ARASINDAKI DIŞ TICARET  

(MILYON DOLAR)27

Yıl Ithalat Ihracat
2006 1.0 8.7
2007 1.4 32.2
2008 0.48 20.0
2009 1.6 10.5
2010 1.6 15.2
2011 2.8 9.5
2012 6.3 10.1

TABLO 5. MEKSIKA-TÜRKIYE TICARET VERILERI  

(MILYON DOLAR)28

Yıl Ithalat Ihracat
2006 261.9 140.8
2007 352.1 196.8
2008 379.8 152.2
2009 335.2 93.3
2010 494.6 145.5
2011 699.4 145.2
2012 867.2 206.1

Bölgenin diğer merkez ülkelerinden olan Meksika ile Türkiye 
arasındaki dış ticaret hacminin arttığı görülmektedir. 2011 yılına 
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oranla, 2012 yılında iki ülke arasındaki ticarette yaklaşık 240 mil-
yon dolarlık (yaklaşık %30’lik) bir artış olmuştur. Buna rağmen 
söz konusu ülke ile de gerçekleştirilen ticaret ilişkisinde Türkiye 
dış ticaret açığı vermeye devam etmiştir. Bu açık, 2011 yılında 560 
milyon dolar iken; 2012 yılında 100 milyon dolar artış ile 660 mil-
yon dolara ulaşmıştır. 24 Şubat’ta Mexico City’de gerçekleştirilen 
Türkiye-Meksika İş Konseyi Toplantısı’nda konuşan TOBB/DEİK 
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin dünyanın 11. büyük eko-
nomisi olan Meksika’yı bu zamana kadar “atladığını” fakat atılacak 
adımlarla söz konusu zaman ve maddi kaybının telafi edilebilece-
ğini belirtmiştir. Ancak yeni girişimlerle, iki ülke arasındaki dış ti-
caret daha ileri seviyelere taşınabilir ve Türkiye aleyhine gözüken 
ticaret açığı telafi edilebilir.

Latin Amerika’nın önemli bölgesel aktörlerinden olan AND Mil-
letler Topluluğu (Comunidad Andina) ile Türkiye’nin ticari ilişkile-
rinin sınırlı oranda da olsa arttığı gözlemlenmektedir. Söz konusu 
bölgesel oluşumda yer alan Şili, Ekvador ve Venezüela ile yapılan 
ticaret hacminde 2011 yılına göre bir miktar artış görülmektedir. İt-
halat ve ihracat arasındaki açığın Türkiye aleyhine devam ettiği gö-
rülen aşağıdaki tabloda, Şili ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 
diğer AND ülkelerine oranla daha ileri seviyede olduğu anlaşılabilir. 
Bu iki ülke arasında gelişen ekonomik ilişkilerin bir neticesi olarak, 
2012 yılında siyasi ilişkilerin yoğunlaştığı ve askeri ilişkilerde sınırlı 
da olsa bir ilerleme kaydedildiği belirtilebilir. AND ülkelerinden Şili 
ile Türkiye’nin uluslararası sorunlara ilişkin tutumlarında da benzer 
noktaların olduğu söylenebilir. DEİK’in düzenlediği çeşitli toplantı-
larda da bir araya gelen taraflar mevcut olumlu siyasi atmosferi ticari 
ilişkilere yansıtabilmek amacı ile önemli bazı çalışmalar yürütmekte-
dir. Bu bağlamda, 2012’de iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2011 yılı-
na göre yaklaşık 40 milyon dolar artsa da; söz konusu hacmin daha 
ileriye taşınabilmesi için uygun siyasi zeminin olduğu hazır olduğu 
belirtilebilir. Bölgenin diğer önemli ülkesi Venezüela ile ticaret hac-
minde, 2011 yılına kıyasla %50 oranında yani 100 milyon dolarlık bir 
artış söz konusudur.
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TABLO 6. ŞILI-TÜRKIYE DIŞ TICARET HACMI (MILYON DOLAR)29

Yıl Ithalat Ihracat
2006 441.2 34.8
2007 324.1 41.8
2008 200.4 50.3
2009 134.7 37.4
2010 311.7 81.2
2011 474.3 130.6
2012 466.2 174.3

TABLO 7. VENEZÜELLA ILE TÜRKIYE ARASINDAKI DIŞ TICARET  
(MILYON DOLAR)30

Yıl Ithalat Ihracat
2006 88.1 41.9
2007 132.5 41.7
2008 198.3 27.7
2009 120.8 36.4
2010 149.9 44.2
2011 153.3 84.2
2012 197.7 156.2

TABLO 8. EKVADOR-TÜRKIYE DIŞ TICARET HACMI (MILYON DOLAR)31

Yıl Ithalat Ihracat
2006 71.1 26.3
2007 97.2 24.8
2008 104.7 68.2
2009 77.4 16.4
2010 68.2 29.5
2011 102.9 50.1
2012 105.6 51.3

AND ülkelerinden Ekvador ile Türkiye arasındaki 2012 yılı dış 
ticaret hacmi, 2011 yılı ile aynı seviyede kalmıştır. 16 Mart’ta, DEİK 
Türk-Ekvador İş Konseyi toplantısında bir araya gelen taraflar di-
ğer ticari ilişkilerin daha serbest bir şekilde yürütülebilmesi amacı 
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ile bazı önlemler üzerinde çalışmalar başlatmıştır. Türkiye ve Ekva-
dor arasında yoğunlaşan siyasi ilişkiler ve STA görüşmelerinin bu 
çalışmaları teşvik ettiği ve ilerleyen dönemlerde bu iki ülke arasında 
ticaret hacminin daha da artabileceği öngörülebilir.

Sonuç

Aşağıdaki tablodan da anlaşılabileceği üzere 2011 yılına kıyasla 
2012 yılında Latin Amerika ile dış ticaret hacmimiz sınırlı oranda 
değişim göstermiştir. Bu sınırlı değişimdeki temel faktör ise bölgeye 
olan ithalatımızdaki düşüştür. Bu durumun Türkiye açısından hem 
olumlu hem de olumsuz tarafı söz konusudur. Öncelikle ithalattaki 
düşüş ve ihracattaki artış Türkiye’nin dış ticaret açığını kapatıp cari 
açık sorununun çözülmesine bir miktar katkı sağladığı için olum-
lu olarak görülebilir. Fakat bu durumun, genel dış ticaret ilişkisine 
ve rakamlarına olumsuz etkisi de mevcuttur. Yani ihracat artarken, 
ithalatın düşmesi; ticaret hacmini 2011 yılına benzer seviyelerde tu-
tarak, ikili ticari ilişkilerde bir gelişim olmadığı algısını oluşturabi-
lir. Bu nedenle en uygun yol, ithalatın sınırlı artması ya da azalması 
değil; ihracatın daha fazla arttırılması olmalıdır. Böylelikle, hem dış 
ticaret hacmi yükselme eğilimini devam ettirebilir; hem de Türkiye 
aleyhine olan dış ticaret açığı giderilebilir. Söz konusu durumun ger-
çekleşebilmesi amacı ile bölge ülkeleri ve Türkiye arasında gelişen 
siyasi ilişkilerden de faydalanan TÜSİAD, DEİK ve TUSKON gibi 
kuruluşlar, ikili ilişkilerde ticari serbestliğin oluşabilmesi ve Türki-
ye’deki yatırımcıların bu bölgeye ilgisinin canlanması için hukuki alt 
yapı ile ilgili çalışmalar yürütmektedirler.

TABLO 9. 2002-2011 ARASI TÜRKIYE’NIN LATIN AMERIKA ÜLKELERINE 
IHRACATI (MILYON DOLAR)32

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Orta Amerika 
ve Karayipler

197 166 334 411 548 549 829 597 598 629 770

Güney 
Amerika

121 131 193 274 341 514 901 678 1.237 1.840 2.192
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2012 yılı itibari ile bölge ile olan dış ticaret hacmimiz; 2011 yılına 
kıyasla yaklaşık 250 milyon dolar artış ile, 8.100 milyon seviyesine 
varmıştır. Bölgeye olan ihracatımız; 2011 yılına kıyasla yaklaşık 500 
milyon dolar artarken, ithalatımız 270 milyon dolar azalmıştır. 2011 
yılında, yaklaşık üç milyar dolar olan dış ticaret açığımız ;2012 yılın-
da yaklaşık 750 milyon dolar gerilemiştir. 

TABLO 10. 2002-2011 ARASI TÜRKIYE’NIN LATIN AMERIKA 
ÜLKELERINDEN ITHALATI (MILYON DOLAR)33

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Orta Amerika 
ve Karayipler

103 169 209 287 335 448 560 476 623 903 1.064

Güney 
Amerika

541 1.012 1.271 1.747 2.131 2.671 3.260 2.286 2.942 4.500 4.080

Bölgeye yönelik politikasını Meksika, Arjantin ve Brezilya mer-
kezli oluşturan Türkiye’nin bu üç ülke ile gerçekleştirdiği dış tica-
retin bölge ile gerçekleştirilen toplam ticarette önemli bir payı söz 
konusudur. Bu nedenle Türkiye, söz konusu üç ülke ile siyasi iliş-
kilerini olumlu seyirde tutmayı amaçlamaktadır. Özellikle Brezilya 
ile 2011’de yoğunlaşan siyasi ilişkilerin, 2012’de devam ettiği ve bu 
ülkenin Türkiye’nin bölgeye giriş kapısı olarak kalmaya devam ettiği 
söylenebilir. Bu gelişmelerin yanı sıra, Türkiye’nin Şili ve Kolombiya 
gibi ülkeler ile de 2012 yılı içerisinde önemli siyasi görüşmeler ve 
yakınlıklar gerçekleştirdiği ifade edilebilir. Tüm bu olumlu tabloya 
rağmen, Türkiye hala bölge ile hedeflenen ticari ilişkilerin çok uza-
ğında yer almaktadır. Bölgenin dünya ekonomisi ve politikasında 
artan rolü dikkate alınırsa Türkiye’nin bölgeye yönelik diplomatik ve 
siyasi çabalarını yoğunlaştırması gerektiğinin altı çizilmelidir.

Kronoloji

5 Ocak  Brezilya Dışişleri Bakanı Antonio de Aguiar Patriota ile Dı-
şişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu İzmir’de uluslararası sorun-
lara barışçıl çözümler geliştirme amacıyla bir araya gelmiştir.
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6-11 Ocak  Kolombiya Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Angelino 
Garzon, ikili ilişkileri geliştirmek amacı ile Türkiye’ye ziyaret 
düzenlemiştir.

24 Şubat  Mexico City’de Türkiye-Meksika İş Konseyi Toplantısı  
gerçekleştirildi.

24-25 Şubat  İstanbul’da yapılan “Arabuluculuk Konferansı”nda Brezilya 
Dışişleri Bakanı Antonio de Aguiar Patriota ile Dışişleri Ba-
kanı Ahmet Davutoğlu bir araya gelmiştir.

15-16 Mart  Türkiye ilk defa bir Ekvator Cumhurbaşkanı’nı ağırlamıştır. 
Ekvator Cumhurbaşkanı Farael Correa Delgado Türkiye’de 
yoğun ekonomik ve siyasi temaslarda bulunmuştur.

6-12 Mayıs  Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz bazı görüşmeler yapmak 
üzere Şili ve Brezilya’ya ziyaret düzenlemiştir.

24 Eylül  Şili Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Juan Miguel Fuen-
te-Alba Kara Kuvvetleri Komutanı Hayri Kıvrıkoğlu’nu ziya-
ret etmiştir.

18-20 Ekim  Şili Savunma Bakanı Allamand, Savunma Bakanı İsmet 
Yılmaz’ı ziyaret etmiştir.

30 Ekim  Kostarika’nın Dışişleri Bakanı Jose Enriques Castilla Barran-
tes Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu görüşmek amacı ile 
Türkiye’ye ziyarette bulunmuştur. 

18-20 Kasım  Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera Türkiye’ye ziyaret  
düzenlemiştir.
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Giriş
Türkiye’nin Sahraaltı Afrikasıyla olan ilişkileri, 2012 yılında ön-

ceki yıllara oranla daha başdöndürücü bir trafiğe sahip olmuş ve iliş-
kileri geliştirmek için karşılıklı ziyaretlerde ciddi bir artış görülmüş-
tür. Buna paralel olarak aynı yıl içerisinde ilişkilerin daha sağlam bir 
zemine oturtulmasına yönelik olarak kurumsal anlamda işbirliği ve 
istişare mekanizması daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Bu 
durum, hem 2005 yılından beri devam eden karşılıklı ilişkilerin ge-
liştirilmesi sürecinde çok ciddi bir mesafe alındığını hem de artık 
Türkiye’nin Afrika’da bir aktör olarak kendisini kabul ettirdiğinin 
göstergesidir. Özellikle üçüncü aktörlerle Afrika üzerine karşılıklı 
fikir alışverişlerinin artması, artık Ankara’nın Afrika konularında 
uluslararası düzeyde bir muhatap haline geldiğinin tescili olmuştur. 
Bu yazıda, Türkiye’nin Sahraaltı Afrikası ile ilişkilerinde 2012 yılında 
yaşanan gelişmelerin; ekonomik, siyasi, sosyal ve sivil toplum açıla-
rından bir dökümü yapılarak ilişkilerin genel seyri ortaya konula-
caktır.1 Yeri geldiğince muhtemel etkilerine de değinilecek ve Türk 
dış politikası içinde anlamlandırılmaya çalışılacaktır. 

Türkiye-Sahraaltı Afrikası İlişkileri
Siyasi İlişkiler
Türkiye’nin Sahraaltı Afrikası ile siyasal ilişkileri, önceki yıllar-

da olduğu gibi ekonomik ilişkilerle beraber hızla artmaktadır. 2012 
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yılında ikili resmi ziyaretler kapsamında, Afrika Birliği Dönem Baş-
kanlığını da yürüten Benin Cumhurbaşkanı yanında; Gabon, Kongo 
Cumhuriyeti ve Somali Cumhurbaşkanları Türkiye’ye resmi ziyaret-
lerde bulunmuşlardır. Ayrıca Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı Yardımcısı, Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. 

Benin Cumhurbaşkanı Thomas Boni Yayi, Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül’ün davetlisi olarak, 8-11 Temmuz tarihlerinde resmî bir 
ziyaret gerçekleştirmiştir2  Benin Cumhurbaşkanı Yayi’nin ziyareti, 
1960 yılında bağımsızlığını ilan eden Benin Cumhuriyeti ile Türkiye 
arasında Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmî ziyaret olma-
sı bakımından özel bir önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanı Gül, 9 
Temmuz günü Cumhurbaşkanı Yayi’yi Çankaya Köşkü’nde törenle 
karşılamış ve ardından iki lider baş başa görüşmüştür. Daha sonra 
her iki Cumhurbaşkanının başkanlığında, heyetler arası toplantı ve 
ardından ortak bir basın toplantısı gerçekleştirilmiştir.  Basın top-
lantısı öncesinde ise Gül ve Yayi’nin huzurunda iki ülke arasında şu 
anlaşmalar imzalanmıştır: Diplomasi Akademileri Arasında İşbirliği 
Mutabakat Zaptı; Ekonomi, Ticari ve Teknik İşbirliği Anlaşması; Ta-
rım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı; Bilimsel ve Teknolo-
jik İşbirliği Protokolü; Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve 
Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması; Kalkınma ve Teknik İşbirliği 
Anlaşması ve Hava Ulaştırma Anlaşması.3 

Temas ve incelemelerine, 10 Temmuz’da İstanbul’da devam eden 
Cumhurbaşkanı Yayi, TUSKON tarafından düzenlenen Yatırım ve 
Ticaret Forumu’na hitap etmiş; ülkesine yatırım yapılmasını ta-
lep etmiştir. Cumhurbaşkanı Yayi, programını tamamlayarak, 11 
Temmuz’da ülkesine dönmüştür. 

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 17-20 Temmuz ara-
sında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetlisi olarak Türkiye’ye 
resmî bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Gabon’dan Türkiye’ye Cum-
hurbaşkanı seviyesinde ilk olması bakımından özel bir önem taşı-
yan ziyaret, Afrika’ya açılım politikası bağlamında, kıta ülkeleriyle 
istişare ve temasların pekiştirilmesi açısından da önemli bir adımı 
oluşturmuştur. Cumhurbaşkanı Gül, konuk Cumhurbaşkanı ile ger-
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çekleştirdikleri görüşmelerde, iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik 
ve işbirliğini daha da kuvvetlendirecek siyasi irade ve kararlılığı bir 
kez daha teyit etmekten memnuniyet duyduğunu söylemiştir.4 Cum-
hurbaşkanı Gül, Libreville’deki Türkiye Büyükelçiliğinin, 2012 Ocak 
ayında faaliyete geçtiğini hatırlatmış ve Gabon’un yakında Ankara’da 
büyükelçilik açma kararının sevindirici olduğunu belirtmiştir.5 

Aynı şekilde Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sas-
sou Nguesso, 14-17 Kasım tarihlerinde Ankara’ya resmî bir ziyaret 
gerçekleştirmiştir. Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında cum-
hurbaşkanı seviyesinde ilk olması bakımından özel önem taşıyan 
ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirecek çok sayıda anlaşma 
da imzalanmıştır.6 Bu ziyaret sırasında, Türkiye ile Kongo Cumhu-
riyeti arasında imzalanan anlaşmalar şunlardır: Savunma Sanayisi 
İşbirliği Anlaşması; Diplomat Değişimine İlişkin Mutabakat Zaptı; 
Diplomatik Pasaport Hamillerinin Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf 
Tutulmasına Dair Mutabakat Muhtırası; Hava Ulaştırma Anlaşması; 
Güvenlik İşbirliği Anlaşması ve Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel 
ve Teknik İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı.7 

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, 10 Eylül tarihinde 
göreve gelmesinden sonra yurt dışına ilk resmî ziyaretini; 5-7 Ara-
lık tarihlerinde Somali Federal Hükümeti’nin dört bakanı ve Somali 
Genelkurmay Başkanı ile birlikte Türkiye’ye gerçekleştirmiştir. Ziya-
ret çerçevesindeki görüşmelerde, Afrika Boynuzu başta olmak üzere 
Kıta’da öne çıkan bölgesel meseleler ile güncel uluslararası gelişme-
ler ele alınmıştır.8 Resmi ziyareti kapsamında Somali Cumhurbaş-
kanı Hasan Şeyh Mahmud, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı’nda Bekir Bozdağ ile görüşmüştür. Yapılan görüşmenin 
ardından Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Somali’de yürütülen ve bizzat 
kendisinin ilgilendiği projelere değinerek şunları kaydetmiştir: “Sağ-
lık, temizlik, eğitim ve en önemlisi güvenlik konusunda ciddi sorunlar 
vardı. 2013 yılı itibariyle Sahra Hastanesini hizmete sokacağız. Ayrıca 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber bir çalışma başlatarak gerek 
çevrenin düzeni gerekse temizlik konularında önemli adımlar attık. 
Bunun yanı sıra yetimhaneler kuracağız, orada bulunan Büyükelçimiz 
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büyük bir titizlikle çalışmaları yakından takip ediyor. Ayrıca, TİKA ol-
sun Sağlık Bakanlığı olsun, Türk Kızılayı olsun hepsi orada.”9

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kgalema 
Petrus Motlanthe’nin, 7 Haziran’da Türkiye’ye bir çalışma ziyareti 
gerçekleştirmesiyle iki ülke arasındaki ilişkilerdeki derinleşme rit-
mi korunmuştur. Erdoğan ve Motlanthe, başbaşa ve heyetler arası 
görüşmelerden sonra ortak bir basın toplantısı düzenlemiş ve ga-
zetecilerin sorularını yanıtlamışlardır. Açıklamaların öncesinde, iki 
ülke arasında komisyon kurulmasına dair anlaşma imzalanmıştır. 
Başbakan Erdoğan yaptığı açıklamada, Ekim 2011›de Güney Afrika 
Cumhuriyeti›ne gerçekleştirdiği seyahatin ardından ilişkilerin çok 
olumlu geliştiğini belirtmiştir.10 

Ayrıca 2012 yılı içerisinde Kenya, Kamerun, Benin, Somali, Bots-
vana, Gine Bissau ve Güney Sudan Dışişleri Bakanları Türkiye’yi zi-
yaret etmiş ve ikili temas ve görüşmelerde bulunmuşlardır. Kenya 
Dışişleri Bakanı Moses Wetangula, Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-
toğlu ile görüşmek üzere 16 Şubat tarihinde Ankara’ya gelmiştir. Ya-
pılan görüşmelerde, iki ülke ilişkileri ve Türkiye’nin Afrika’ya yöne-
lik politikaları ele alınmıştır.11 

Kamerun Dışişleri Bakanı Pierre Moukoko Mbonjo, 23-25 Nisan 
tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirmiştir. Kamerun’dan 
Türkiye’ye Dışişleri Bakanı düzeyinde gerçekleştirilen bu ilk resmi 
ziyaret kapsamında, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Mbonjo 
arasındaki görüşmelerde, Türkiye-Kamerun ilişkileri tüm yönleriy-
le gözden geçirilmiş ve ilave işbirliği imkânları değerlendirilmiştir. 
Ayrıca, iki ülkeyi ilgilendiren güncel uluslararası ve bölgesel geliş-
melere ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur. Görüşmelerin 
ardından, Davutoğlu ve Mbonjo ortak bir basın toplantısı düzenle-
mişlerdir. Toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere deği-
nen Davutoğlu, Türkiye’nin büyükelçilik açmadan önce Kamerun’la 
toplam dış ticaretinin 72 milyon dolar olduğunu, ancak büyükelçi-
lik açıldıktan sonra bu rakamın 153 milyon dolara ulaştığını söy-
lemiştir. Kamerun Dışişleri Bakanı Mbonjo da, Kamerun’un tarım, 
enerji ve madencilik alanlarında ekonomik potansiyeli bulunduğuna 
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işaretle, Türk şirketlerini ülkesinde yatırım yapmaya davet etmiştir. 
Türkiye’nin Libya, Somali ve Suriye’de oynadığı rolü takdir ettikleri-
ni ifade eden Mbonjo, Türkiye ile Kamerun’un ilişkilerinin daha da 
gelişmesini umduğunu söylemiştir. Mbonjo, aynı gün Cumhurbaş-
kanı Abdullah Gül ile de bir araya gelmiş ve Kamerun ile Türkiye 
arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine kendilerinin de 
büyük önem verdiklerinin altını çizmiştir. 25 Nisan’da, temaslarını 
tamamlayan Mbonjo, Türkiye’den ayrılmıştır.12

Benin Dışişleri Bakanı Nassirou Bako-Arifari ve beraberindeki 
Afrika Bütünleşmesi, Frankofoni ve Yurtdışında Yaşayan Beninliler 
Bakanı Jean-Marie Ehouzou ile birlikte, 31 Temmuz-1 Ağustos ta-
rihleri arasında Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen heyet ikili 
ilişkiler ve Türkiye’nin genel Afrika politikası konusunda fikir alışve-
rişinde bulunmuşlardır.13 

Aynı şekilde, Türkiye-Botsvana Karma Ekonomik Komisyonu 1. 
dönem toplantısı münasebetiyle 4 Eylül tarihinde Türkiye’de bulu-
nan Botsvana Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Phandu Ske-
lemani ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanı Gül tarafından da 
kabul edilmiştir. Bu heyetin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı makamında bi-
raraya geldiği görüşmede Bakan Skelemani, Botsvana›nın elmas ve 
maden yönünden çok zengin olduğunu söyleyerek Türk yatırımcıla-
rı elmasları işletmek için Bostvana›ya yatırıma davet etmiştir.14

6 Eylül tarihinde Türkiye’yi ziyaret eden Gine-Bissau Dışişleri, 
Uluslararası İşbirliği ve Topluluklar Bakanı Faustino Fudut İmbali, 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Dışişleri Bakanlığı konutunda 
biraraya gelmiş ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuştur. Görüş-
meler sırasında, İmbali’nin Davutoğlu’na, ülkesinde Afrika Birliği ve 
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun katkılarıyla devam 
eden reform sürecinde atılan adımlar ve yapacakları çalışmalar hak-
kında bilgi verdiği belirtilmiştir.15 

22-23 Kasım tarihinde, Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren 
Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nhial Deng 
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Nhial, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile biraraya gelmiştir. İki 
ülke ilişkilerinin gözden geçirildiği görüşmede, düzenli siyasi istişa-
relerin yapılması ve üst düzey ziyaretlerin arttırılması konusunda da 
mutabık kalınmıştır. Ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Ba-
kanı Davutoğlu, Türkiye’nin Güney Sudan’ı ilk tanıyan ülkeler ara-
sında yer aldığını ve geçen yıl Ekim ayında Türkiye’nin Juba’da Büyü-
kelçilik açtığını hatırlatmıştır. Türkiye-Güney Sudan ilişkilerinin ge-
nel olarak Afrika ile ilişkiler bağlamında büyük önemi bulunduğunu 
ifade eden Davutoğlu, Afrika’da kalıcı barışın tesisi için Türkiye’nin 
her zaman Güney Sudan’la çalışmaya devam edeceğini belirtmiştir.16 
Nhial ve beraberindeki heyeti daha sonra Çankaya Köşkü’ne çıkmış 
ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından da kabul edilmiştir. 

Bu yıl içerisinde Türkiye tarafından Afrika’ya yapılan ziyaretler 
çerçevesinde ise, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 9-16 Temmuz 
tarihleri arasında Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düzenlenen 
19. Afrika Birliği Zirvesi’ne katılmıştır. Bozdağ’ın Afrika Birliği nez-
dinde gözlemci statüsü bulunan Türkiye’yi temsil ettiği Zirve’nin 
öne çıkan gelişmesi, Afrika Birliği Komisyon Başkanlığına Güney 
Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma’nın eski eşi Nkosazana Dlamini-
Zuma’nın seçilmesi olmuştur. Zirve’de; gıda güvenliği, iklim değişik-
liği, Afrika Birliği Komisyonu ile Afrika Kalkınma Bankası arasında-
ki ilişkiler, Pan-Afrikan Üniversitesi’nin açılması, evrensel yargılama 
yetkisinin kötüye kullanımı, Filistin ve Ortadoğu sorunu, Milenyum 
Kalkınma Hedefleri, Afrika içi ticaretin arttırılması ve bölgesel ça-
tışmalar gibi çeşitli konular ele alınmıştır. Bozdağ, burada Mısır’ın 
yeni Devlet Başkanı Muhammed Mursi başta olmak üzere Zirve’ye 
katılan devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler yapmıştır.17

Yine aynı yıl içerisinde Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay bir dizi 
temasta bulunmak amacıyla, 1-5 Temmuz tarihleri arasında Burundi, 
Ruanda ve Uganda’yı kapsayan ülkelere ziyaretler gerçekleştirmiştir. 
İlk olarak Burundi’nin bağımsızlığının 50. yıldönümü törenlerine ka-
tılan Atalay, sonrasında Ruanda’nın başkenti İgali’ye geçmiştir. Ru-
anda Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Mushikiwabo ile görüşen Atalay, 
Türkiye ile Ruanda Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Mutabakat 



485

TÜRKİYE’NİN SAHRAALTI AFRİKASI POLİTİKASI 2012

Muhtırasını imzalamıştır.18 Afrika turunun son durağında Uganda’ya 
geçen Atalay, burada bir Türk inşaat firması tarafından hazırlanan yol 
rehabilitasyon projesinin açılış törenine katılmıştır. Törende konuş-
ma yapan Atalay, Türkiye ile Uganda arasındaki ilişkilerin her alanda 
en iyi şekilde devam ettiğini belirterek, Kampala’yı Doğu Afrika›nın 
merkezi olarak gördüklerini, Türk Havayolları›nın bölgeye haftada 4 
kez sefer düzenlediğini, bunun da sayısının artırılmasının planlandı-
ğını söylemiştir. Ayrıca, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Er-
gün, Başbakan Meles Zenawi’nin cenaze merasimi münasebetiyle 1-3 
Eylül 2012 tarihleri arasında Etiyopya’yı ziyaret etmiştir.19 

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise 2012 yılı içerisinde 14-16 
Kasım tarihleri arasında Somali, Cibuti, Eritre ve Etyopya’ya ziyaret-
lerde bulunmuştur. Bu ziyaretten bir yıl önce 2011 yılının Ramazan 
ayında Başbakan Tayyip Erdoğan, bakanlar, sanatçılar ve işadam-
larıyla birlikte Somali’ye gidip yardım kampanyası başlatmıştı. Bir 
yıl sonra Davutoğlu “Sözlerin arkasındayız” vurgusu yapmak için 
Moghadişhu’ya gitmiştir.20 Ayrıca bu gezi boyunca Türkiye’nin Afrika 
Boynuzu ülkelerine önem verdiğini ve bölgedeki konulara bütüncül 
perspektiften yaklaştığını vurgulayan Davutoğlu, 18 yıl sonra Eritre’ye 
giden ilk Türk bakan olmuştur. Bu ziyaretinde muhataplarıyla ikili 
ilişkilerin yanı sıra, bölgesel konuları ele alan Davutoğlu; ikili işbir-
liğinin geliştirilmesi ve Türkiye’nin bölgede barış, istikrar ve refahın 
tesis edilmesine yapabileceği katkılar üzerine görüşmeler yapmıştır.21 

2012 yılı ayrıca, kıta ülkeleriyle Dışişleri Bakanlıkları arasında isti-
şarelere de şahitlik etmiştir. Bu kapsamda, 2012 yılı içerisinde Güney 
Sudan ile Müsteşar düzeyinde; Togo, Fildişi Sahili, Gabon, Güney Af-
rika Cumhuriyeti, Etyopya, Sudan ve Nijer ile ise Müsteşar Yardımcısı 
veya Genel Müdür düzeyinde siyasi istişareler tertiplenmiştir.22

Biraz da bunun doğal sonucu olarak Türkiye, kıta sorunlarının 
çözümüne katkıda bulunulması yönündeki çalışmalarına 2012 yılı 
içinde artarak devam etmiş; bir çok girişime öncülük eden konu-
munu muhafaza etmiştir. Nitekim II. İstanbul Somali Konferan-
sı, 31 Mayıs-1 Haziran 2012 tarihlerinde BM ile işbirliği içerisinde 
İstanbul’da düzenlenmiştir. Sözkonusu konferansa 20’den fazlası 
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Bakan düzeyinde olmak üzere, 57 ülke ve 11 uluslararası/bölgesel 
örgütten katılım sağlanmıştır. “Somali’nin Geleceğini Hazırlamak: 
2015” temalı konferansta; Somali’deki geçiş sürecinin 20 Ağustos’a 
kadar tamamlanabilmesi için atılabilecek adımlar ve geçiş dönemi 
sonrasına ilişkin stratejiler ele alınmıştır. Konferansta, İngiltere’de 
düzenlenen ilk konferansta alınan kararların hayata geçirilmesiyle 
ilgili değerlendirmelerde de bulunulmuştur. Başbakan Tayyip Erdo-
ğan, Somali’de yaşanan insanlık dramını gidermeye katkıda bulun-
mak için Türkiye’nin Somali’deki Afrika Birliği Misyonu’na 1 milyon 
Dolar sembolik katkıda bulunacağını açıklamıştır.23 

Türkiye, Afrika stratejisinin uygulanmasında önemli rol üstlenen 
yeni büyükelçiliklerin açılması çalışmalarını da hızla sürdürmekte-
dir. Kıta’da Mayıs 2009’da, 7’si Sahraaltı’nda olmak üzere toplam 12 
büyükelçilik mevcutken; 2011 yılı sonunda büyükelçiliklerin sayısı 
27’ye yükselmiş; 2012 yılında ise Niamey (Nijer), Windhoek (Na-
mibya), Ugudugu (Burkina Faso) ve Libreville (Gabon) büyükelçi-
liklerimizin açılmasıyla bu sayı 31’e ulaşmıştır.24 Keza, Encemime 
(Çad), Konakri (Gine) ve Cibuti’ye Büyükelçi ataması yapılarak 
agreman talebinde bulunulmuştur. Böylelikle, 2012 sonu itibariyle 
bu kıtadaki büyükelçiliklerin sayısı 34’ü bulmuştur. Kıta ülkeleri de 
Türkiye’nin bu çabalarını karşılıksız bırakmamıştır. Nitekim 2011 
yılı içinde, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçi-
liklerinin faaliyete geçmesiyle, 10’u Sahraaltı’ndaki Afrika ülkelerine 
ait olmak üzere toplamda 15’e ulaşan Ankara’daki Afrika Büyükel-
çiliklerinin sayısı; 2012 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Angola, Ken-
ya, Cibuti, Nijer, Güney Sudan ve Gana’nın da Büyükelçiliklerini 
faaliyete geçirmeleriyle 21’e yükselmiştir. Benin ve Kongo da 2012 
sonuna kadar, Ankara Büyükelçiliğini açmayı öngördüklerini ilet-
miştir. Diğer taraftan, 12 Kıta ülkesi daha, Türkiye’de büyükelçilik 
açma kararlarını bildirmişlerdir. Böylelikle, önümüzdeki dönemde 
Ankara’daki Afrika ülkeleri Büyükelçiliklerinin sayısının 35’e ulaş-
ması beklenmektedir.25

Öte yandan, Türkiye’nin Afrika’ya açılım politikası üçüncü ül-
kelerin de ilgisini çekmiş ve bu çerçevede 2012 yılı içerisinde ABD, 
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İspanya, İngiltere, İsveç, Norveç, İtalya ve AB ile Afrika konulu siyasi 
istişareler düzenlenmiştir.

Ekonomik ve Ticari İlişkiler

Afrika ile ticari ilişkiler, hem işadamlarının yoğun seyahati hem 
de çeşitli ülkelerle düzenlenen iş forumları üzerinden 2012 yılında 
da gelişmeye devam etmiştir. Çoğunluğu Ankara, Kayseri, Samsun 
ve Konya’dan olan 180 firma yetkilisinin, 22 Ocak tarihinde Senegal’e 
gerçekleştirdiği ziyaret; yeni iş bağlantılarına kapı aralamış ve yatı-
rımlar konusunda kolaylık sağlanacağı sözü alınmıştır.26

Aynı şekilde Türkiye-Güney Afrika İş Forumu, 15 Şubat’ta 
İstanbul’da düzenlenmiştir. Türk-Güney Afrika İş Konseyi tarafın-
dan yapılan Türkiye-Güney Afrika İş Foruma›na, Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan ve Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanı Rob Da-
vies katıldı. Forumda, Güney Afrika’dan ve Türkiye’den iş adamları 
arasında; inşaat, bilişim teknolojileri, tekstil ve madencilik alanların-
da ikili görüşmeler yapılmıştır.27

Ayrıca Zimbabve’de TUSKON’nun koordinasyonu ve 
İHSANDER’in organizasyonuyla gerçekleşen iki günlük iş forumu-
na, Zimbabwe Devlet Başkan Yardımcısı Arthur Mutambara, Turizm 
Bakanı Walter Muzembi, Endüstri ve Ticaret Bakanı Welshman Nca-
be, Genç Gelişim Bakanı Soviour, Zimbabwe Endüstri Konfederas-
yonu Başkanı Joseph Kanyekanye, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi 
Kemal Demirciler, İHSANDER üyesi 13 işadamı ile Güney Afrika’da 
yatırım yapan iki Türk işadamının yanı sıra yaklaşık 200 Zimbabveli 
iş adamı katılmıştır. Her iki ülke heyetinin sunumlarının ardından 
karşılıklı görüş alışverişleri yapılmış ve Türk ve Zimbabweli işadam-
ları ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmişlerdir.28 

Afrika’daki Türk yatırımcıların sayısı her geçen gün artmaktadır. 
2012 yılında lojistik, liman işletmeciliği, gıda, kimya ve tekstil sek-
törlerinde faaliyet gösteren Latek Holding, Kenya’nın en büyük Türk 
yatırımını, LTKHOME markasıyla açtığı yapı market ile gerçekleş-
tirmiştir. Latek Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Levent Erdoğan, 
Kenya üzerinden Afrika’ya yayılacaklarını ve 5 yılda 100 milyon do-
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larlık yatırım hedeflediklerini belirtmiştir. Mombasa Limanı’nı, Doğu 
Afrika’ya açılan en önemli kapılardan biri olan gören Latek Holding, 
iki yıl içinde Uganda, Güney Sudan, Tanzanya, Ruanda, Burundi ve 
Mozambik’te de LTKHOME yapı marketleri açmayı planlamaktadır. 
LTKHOME’un Nairobi’deki açılışına, Kenya hükümetinden 5 bakan 
katılmış ve Başbakan Yardımcısı Musalia Mudavadi, Latek Holding’in 
Kenya’da olmasından dolayı mutlu olduklarını ve Kenya’yı üs seçip bu-
radan Afrika’ya açılma fikirlerini desteklediklerini söylemiştir.29 

TABLO 1: TÜRKIYE’NIN BAZI SAHRAALTI AFRIKASI  
ÜLKELERIYLE TICARETI (2011-2012)

Ihracat ve Ithalat (sırasıyla)
Milyar $ / Yıl 2011 2012 2011 2012
Güney Afrika Cumhuriyeti 511 382 1955 1290
Nijerya 394 439 366 113
Sudan 244 280 9 11
Kenya 199 138 15 18
Angola 221 235 0 2
Nijer 24 39 0 0
Senegal 155 128 3 2
Gambiya 40 35 0 1
Gine 39 55 2 5
Sierra Leone 26 36 23 48
Liberya 61 104 3 24
Fildişi Sahilleri 66 77 139 121
Gana 220 224 292 303
Togo 60 255 47 46
Kamerun 105 116 48 30
Ekvator Ginesi 63 76 0 1
Gabon 30 53 3 6
Kongo Dem. Cum. 32 24 19 41
Etiyopya 275 395 42 47
Cibuti 45 89 0 0
Tanzanya 171 131 22 26
Mozambik 103 36 71 156
Madagaskar 51 57 2 2
Mauritius 45 36 7 6
Toplam 3.180 3.440 3.925 2.299

Kaynak: Başbakanlık dış Ticaret Müsteşarlığı, http://www.dtm.gov.tr 
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Genel olarak bakıldığında, Türkiye’nin Avrupa’ya ihracatı azalır-
ken Afrika’ya ihracatı artış göstermektedir. Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi verilerine göre, 2012’nin ilk altı ayında Avrupa Birliği ülkelerine 
gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı dönemine göre % 9 azalır-
ken; Afrika ülkelerine yapılan ihracat % 44 artmıştır.30

Sivil Toplum, Yumuşak Güç ve Yardım

Sivil toplumun Afrika ile ilişkileri geliştirmedeki rolü 2012 yılın-
da da artarak devam etmiştir. 15 Şubat tarihinde Türkiye İşadamları 
ve Sanayiciler Konfederasyonu’na üye yaklaşık 50 işadamı, Güney 
Afrika’nın ticari merkezi Johannesburg’ta ikili iş görüşmelerinde bu-
lunmuştur. Güney Afrika’dan yaklaşık 100 işadamının katıldığı tica-
ret forumunun ev sahipliğini, Güney Afrika-Türk İşadamları Derne-
ği ile Gauteng Eyaleti Ekonomik Kalkınma Ajansı yapmıştır. 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA), Ad-
dis Ababa (Etiyopya), Hartum (Sudan) ve Dakar’daki (Senegal) ofisle-
rine ilaveten; 2011 yılında Mogadişu (Somali) ve Trablus (Libya); 2012 
yılında ise Nairobi, Kahire ve Tunus ofisleri faaliyete geçirilmiştir.31

TİKA, Sudan’da 2010 yılında başlattığı ve 2011’de devam eden 
çiftçilere tohum dağıtma projesi ile Roma’da Dünya Gıda Örgütü 
Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Küresel Güney-Güney İşbirliği 
EXPO Fuarı’nda “İyi Uygulama Örnekleri” dalında ödül kazanmış-
tır. 2010 yılında Sudan’ın Darfur bölgesinde valilikler ve Afrika Tek-
noloji Kenti ile işbirliği yapılarak 12 kasabada yaşayan 20.000 yoksul 
çiftçiye 9 üründen toplam 18 ton geliştirilmiş tohum dağıtılmıştı. 
2011 yılında ise, her 3 eyaletin tarım bakanlıklarına bağlı tarım araş-
tırma merkezleri ile gerçekleştirilen işbirliği doğrultusunda tespit 
edilen 15 kasabada, toplam 150.000 yoksul çiftçiye 15 üründen top-
lam 66 ton geliştirilmiş tohum dağıtılmıştır.32

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 
Somali’ye yapılan insani yardıma ilişkin açıklamasına göre, yaklaşık 
5.200.000 TL tutarındaki insani yardım malzemesi THY’ye ait kargo 
uçağıyla 26 Haziran’da Somali’ye gönderilmiştir. Yardımın, Dışişleri 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TİKA, Emniyet Genel 
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Müdürlüğü, Kızılay, ASELSAN ve Türk Hava Yolları koordinasyo-
nunda toplanarak Somali’ye ulaştırıldığı bildirilmiştir.33 

Ege Uluslararası Sağlık Federasyonu öncülüğünde Sudan’da ger-
çekleştirilen sağlık organizasyonuyla sünnet gerçekleştirilmiştir. 
Üroloji Uzmanı Dr. Deniz Arslan’ın içerisinde yer aldığı 14 kişilik 
sağlık ekibi, 4-25 Haziran tarihleri arasında Somali ve Sudan’da Müs-
lüman, Hıristiyan ve yerli dinlere mensup 6.000’e yakın çocuğu sün-
net etmişlerdir. ESAFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Sudan Sorumlu-
su Dr. Fuat Yıldız, İzmir’den giden sağlık ekibinin Sudan’da modern 
tıbbi koşullarda sünnet gerçekleştirdiklerini belirterek, «Sudan’daki 
sünnetler daha önce anestezi verilmeden yapılıyormuş. Bizim eki-
bimiz anestezi altında sünnet yaparak ve dikiş atarak sünnetleri ger-
çekleştirdiler” demiştir. Üroloji Uzmanı Dr. Deniz Arslan yanında 
götürdüğü koter cihazının yardımıyla tüm sünnetleri kansız bir şe-
kilde, 2 dakika 10 saniyelik bir sürede gerçekleştirdiklerini belirtmiş-
tir. Arslan, “Afrika’da bulaşıcı hastalıklar çok yaygın. Bu yüzden Hı-
ristiyanlar ya da hiçbir dine mensup olmayan kabile üyeleri bu hasta-
lıklardan korunmak için sünnet oluyorlar. Halkın % 70’nin oluşturan 
Müslümanlar da dinlerinin gereği sünnet oluyorlar. Afrika’da birçok 
Hıristiyan çocuğu sünnet ettik” diye konuşmuştur.34

2012 yılında merkezi İstanbul’da bulunan Yardımeli Engelli ve 
Muhtaçlar İçin Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Sudan’ın 
başkenti Hartum’da Afrika’nın en büyük yetimhanesini kurmuştur. 
Yapımına Ocak 2011’de başlanan yetimhane, 21 dönümlük arsa üze-
rine inşa edilen 7200 metrekare kapalı alana sahip 7 bloktan oluş-
maktadır. Tam kapasiteyle çalışması durumunda 400 çocuğa hiz-
met verecek Akabe Yetimler Külliyesi; yemekhane, yatakhane, spor 
salonu, halı saha, misafirhane ve kütüphane gibi tesislerin yanı sıra 
Sudan Eğitim Bakanlığı’nın izniyle kurulan özel okul hüviyetindeki 
İstanbul Medresesi’ni bünyesinde barındırmaktadır.35

Türkiye-Afrika Medya Forumu, Başbakanlık Basın-Yayın Enfor-
masyon Genel Müdürlüğü tarafından 9-10 Mayıs tarihleri arasında 
Ankara’da düzenlenmiştir. “Ortak Bir Gelecek Tasarlamak ve Med-
ya” başlığı altında düzenlenen forumun amacı; ortak platform ve 
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iletişim kanalları oluşturularak, Türk ve Afrikalı basın kuruluşları ve 
gazeteciler arasında kapsamlı bilgi paylaşımı ve mesleki dayanışma 
sağlanmasıdır.36 Afrika Birliği üyesi 54 ülkeden 280 medya mensubu-
nun katıldığı forumda; Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ekono-
mik, sosyal ve kültürel ilişkilerin mevcut durumu ve geleceğe ilişkin 
perspektifler medya bağlamında ele alınmıştır. Forum kapsamında; 
“Türkiye ve Afrika: Fırsatlar ve Sorunlar”, “Türk Dış Politikasında ve 
Medyasında Afrika”, “Günümüzde Afrika: Siyaset, Ekonomi ve Dış 
Politika”, “Kalkınma, Göç, Çevre ve Sağlık Konularında Bilinçlen-
dirmede Etkin Bir Faktör Olarak Medya”, “Arabulucu Olarak Medya: 
Çatışmalar ve Terörizme Karşı Savaşı Kazanmak”, “Türkiye ve Afrika 
Ülkelerinde Sosyal Medya: Demokratik Kültürün Geliştirilmesinde 
Sosyal Medyanın Etkisi”, “Sorunlar ve Fırsatlar Denkleminde Etkili 
Bir Aktör Olarak Sivil Toplum Kuruluşları”, “Türkiye ve Afrika: Med-
ya, İletişim ve Teknoloji” ve “Türkiye ve Afrika Medya Kuruluşları 
Arasında İşbirliği İçin Çerçeve” başlıklı paneller gerçekleştirilmiştir.37

Forumun sonuç bildirgesinde, Afro-Avrasya coğrafyası ülkeleri-
nin medya temsilcileri, bölge ülkeleri için ortak bir geleceğin kurul-
ması ve halkların insani kalkınmasıyla ekonomik refahının destek-
lenmesi yönünde medyanın sahip olduğu gücün artırılması taahhü-
dünde bulunulmuş ve foruma katılan medya temsilcileri arasında, 
BYEGM ve Afrika Medya Girişimi›nin himayelerinde, gazeteci de-
ğişim programı oluşturulması kararı alınmıştır.38

Türkiye-Afrika Sivil Havacılık Konferansı, 29 Mayıs-2 Haziran 
tarihleri arasında İzmir’de düzenlenmiştir. Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü tarafından, Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki sivil 
havacılık ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen konferansa, 
35 Afrika ülkesinden sivil havacılık ve ulaştırma üst düzey yetkilile-
ri katılmıştır. Türkiye ve Afrika arasındaki mevcut uçuş ağına yeni 
noktalar eklenmesi ve var olan noktalara daha fazla uçuş gerçekleş-
tirilebilmesi amacıyla görüşmelerin yapıldığı konferans çerçevesin-
de, Afrika ülkeleri de kendi aralarında ikili havacılık anlaşmalarına 
yönelik müzakerelerde bulunmuştur. Konferans sonunda Türkiye ile 
15 Afrika ülkesi arasında sivil havacılık anlaşması imzalanmıştır.39
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2012 yılında Türk Hava Yolları, 6 aylık hazırlık çalışmasından 
sonra, 15 Mayıs’ta Ruanda’nın başkenti Kigali’ye ilk seferini gerçek-
leştirmiştir. İstanbul-Kigali-Entebbe-İstanbul olarak planlanan ve 
başlangıçta haftanın üç günü gerçekleştirilecek seferlerin zamanla 
dörde çıkarılması hedeflenmektedir.40 Ayrıca, Somali’de 1991’de hü-
kümetin dağılmasından sonra ticari uçuşlar durdurulmuş ve 20 se-
nedir herhangi bir ülkeden hareket eden ticari bir uçak Mogadişu’ya 
inmemişti. 2011’de yaşanan kıtlık felaketinin ardından ülkeyle yakın 
ilişkiler kuran, pek çok altyapı yatırımı ve yardım çalışması yapan 
Türkiye, Somali’ye ticari uçuşları başlatan ilk ülke olmuştur.41 

Sonuç

Türkiye’nin Sahralatı Afrikası ülkeleriyle olan ilişkileri, önceki 
yıllara oranla karşılıklı ziyaretlerin arttığı bir yıl olmuştur. Özellikle 
üçüncü ülkelerle siyasi iştişarelerin düzenlenmesi, artık Türkiye’nin 
Afrika konularında siyasal bir aktör olarak varlığını her geçen gün 
hissettirmesinin bir sonucudur. Afrikalı devlet başkanı ve dışişleri 
bakanlarından Ankara’ya artan ziyaret trafiği ise artık Afrika kıta-
sında Türkiye’nin meşruiyetini her gün daha da derinleştirdiğinin 
bir işaretidir. Önümüzdeki yıllarda da bu trendin devam etmesi 
beklenmektedir.

Kronoloji

29-30 Ocak Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Addis Ababa’da 
düzenlenen 18. Afrika Birliği Zirvesine katılmıştır.

16 Şubat Kenya Dışişleri Bakanı Moses Wetangula özel bir ziya-
retten dolayı Türkiye›yi ziyaret etmiştir.

23-25 Nisan Kamerun Dışişleri Bakanı Pierre Moukoko Mbonjo 
Türkiye›ye resmi bir ziyarette bulunmuştur.

7 Haziran Güney Afrika Cunhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı Kgalema Motlanthe Ankara›ya bir çalışma ziyareti 
gerçekleştirmiştir.

1-5 Temmuz Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Burundi, Uganda ve 
Ruanda’ya ziyaretler gerçekleştirmiştir. 

9-10 Temmuz Benin Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Thomas 
Boni Yayi Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunmuştur. 
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15-16 Temmuz Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ başkanlığındaki 
heyet Addis Ababa›da düzenlenen 19. Afrika Birliği 
Zirvesine katılmıştır.

17-20 Temmuz  Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba 
Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunmuştur.

30 Tem-1 Ağustos Benin Dışişleri Bakanı Nassariou Arifari-Bako 
Türkiye›ye resmi bir ziyarette bulunmuştur. 

1 Ağustos Somali Dışişleri Bakanı Abdullahi Haji Hassan 
Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

1-3 Eylül Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün Baş-
bakan Meles Zenawi’nin cenaze merasimi münasebe-
tiyle Etyopya’yı ziyaret etmiştir.

3-4 Eylül Botsvana Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı 
Phandu Skelemani Türkiye›yi ziyaret etmiştir.

6 Eylül Gine Bissau Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Toplu-
luklar Bakanı Faustino Fudut İmbali Türkiye’ye bir zi-
yarette bulunmuştur. 

14-16 Kasım Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Somali, Cibuti ve 
Eritre ve Etyopya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

14-17 Kasım Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou 
Nguesso Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

22-23 Kasım Güney Sudan Dışişleri Bakanı Uluslararası İşbirliği 
Bakanı Nhial Deng Nhial Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

5-7 Aralık Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan 
Şeyh Mahmud Türkiye’ye resmi bir ziyaret  
gerçekleştirmiştir.

NOTLAR
1 Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerinin tarihten günümüze kısa bir dökümü ve dönemlendirm-

esi için daha önceki şu çalışmalarımıza bakılabilir:  “Türkiye’nin Afrika Politikası 2009,” 
Türk Dış Politikası Yıllığı 2009 içinde Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Muhittin Ata-
man (Editörler), SETA, Ankara, 2011, ss.571-601; “Türkiye’nin Afrika Politikası 2010,” 
Türk Dış Politikası Yıllığı 2010 içinde, Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Mesut Ozcan 
(Editörler), SETA, Ankara, 2011, ss.501-527; “Türkiye’nin Sahraaltı Afrikası Politikası 
2011,”, Türk Dış Politikası Yıllığı 2011 içinde, Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Ali Re-
sul Usul (Edts), Ankara, SETA, 2012, ss.655-680; ve “Turkiye’nin Afrika Açılımı ve Asya ile 
ilişkiler”, 2000’li Yıllarda Türkiye’de Dış Politika, İbrahim Kalın (Ed), İstanbul, Meydan 
Yayıncılık, 2011, ss.115-139. Ayrıca Türkiye-Afrika ilişkilerinin gelişmesinde ekonomi, 
din, sivil toplum ve kalkınma yardımı gibi konuların etkisi için şu çalışmalara bakılabilir: 
Mehmet Ozkan, “A New Actor or Passer-by? The Political Economy of Turkey’s Engage-
ment with Africa,” Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Cilt 14, no. 1 (2012), 
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ss. 113-133; Mehmet Özkan ve Birol Akgün, “Turkey’s Opening to Africa,” The Journal 
of Modern African Studies, Cilt 48, No 4, 2010, ss. 525-546; Mehmet Özkan, “Turkey´s 
Rising Role in Africa,” Turkish Policy Quarterly, Cilt 9, No 4 (Kış 2010/2011), ss. 93-105; 
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Giriş
Türkiye’nin 2012 yılında Kuzey Afrika ülkeleri1 ile olan ilişkileri, 

kaçınılmaz olarak Arap Baharı sürecinden etkilenmiştir. Söz konu-
su demokratikleşme sürecinde önemli gelişmelerin yaşandığı böl-
gede, keskin değişimlerin gözlendiği Libya ve Tunus’ta Türkiye’nin 
muhtemel rolü ve etkisi yıl içinde belirginleşmeye başlamış; buna 
karşılık süreçten diğerleri kadar etkilenmeyen Cezayir ve Fas ile de 
Arap Baharı sürecinden önce başlatılan iyi ilişkiler sürdürülmüştür. 
Bölge ülkeleri ile ilişkileri büyük ölçüde sorunsuz olan Türkiye’nin, 
Arap Baharı süreci ile ortaya çıkan fırsatları değerlendirirken ihti-
yatlı ve aynı zamanda hakkaniyetli davranmasının örneklerine yıl 
içinde rastlanmıştır. Buna karşılık, sorunsuz denilebilecek bir siyasi 
geçmişe rağmen Türkiye’nin bölge ülkeleri ile olan ilişkileri üst dü-
zeyde gelişmiş de değildir. Yani aslında bölge ile Türkiye arasındaki 
temas, tarihsel ve dini yakınlık ve bağlara rağmen beklenen seviye-
de gerçekleşmemiştir. 

Arap Baharı sürecinin bunu değiştirip değiştirmeyeceği şüphe-
li olmakla birlikte, aslında Türkiye’nin bu bölgeye olan ilgisinin söz 
konusu süreçten ciddi anlamda bağımsız olduğunun da altını çiz-
mek gerekmektedir. Yani aslında, Arap Baharı süreci olmasaydı bile 
Türkiye yine bölge ülkeleri ile ilişkilerini üst seviyede geliştirmek is-
teyecekti denilebilir. Ancak sürecin bu noktada katalizör etkisinin 
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olduğunu söylemek elbette mümkündür. Buna karşılık süreçle ilgili 
kaygıların belirmesi, ilk coşku ve heyecanın yerini sahadaki gerçek-
lerin alması ile süreci yeniden değerlendirme gereği ortaya çıkmıştır. 
Bu çerçevede de Türkiye’nin bölge ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmeye 
çalışırken, daha gerçekçi ve uzun vadeli bir zeminden hareket etmek 
istediği görülmektedir. Bunun bir sonucu olarak Türkiye heyecanlı 
ve duygusal, aynı zamanda da atak denilebilecek bir dış politika ye-
rine, ayakları yere basan bir yaklaşım benimsemeye çalışmıştır. Bu 
yaklaşımın henüz çok somut sonuçları gözlenmemişse de en azından 
Türkiye’ye yönelik bölge ülke yönetimleri ve halklarında herhangi 
bir tepki de doğmamıştır. 

Türkiye-Kuzey Afrika ülkeleri siyasi ilişkileri

2012 yılı içinde Türkiye ile Kuzey Afrika ülkeleri arasındaki si-
yasi ilişkiler bir önceki yıla nispeten farklı bir yörüngeye oturmaya 
başlamıştır. 2011 yılında Arap Baharı’nın şok edici etkisi ikili ilişki-
lerde kendini gösterirken, 2012 yılında Arap Baharına yönelik reak-
siyon ya da pozisyon alışı farklı bir formda tezahür etmiştir. Bunda 
hiç şüphesiz yeni sürecin ürettiği sorunlar önemli bir rol oynamıştır. 
Demokratikleşmenin nasıl gerçekleşeceği, yeni siyasi yapının nasıl 
şekilleneceği ve siyasi istikrarın nasıl sağlanacağı gibi önemli sorun-
ların çözümü karşılıklı ilişkileri de kaçınılmaz olarak etkilemiştir. Bu 
arada da özellikle Suriye’de devam eden iç savaş, ülke sınırlarını aşa-
rak bütün bölgeyi domine eder bir hal almıştır. Bu da yine kısmen de 
olsa, Türkiye-Kuzey Afrika ülkeleri ilişkilerine yansımıştır. 

Bununla birlikte, Arap Baharı süreci ile yaşanan dinamizme rağ-
men Türkiye’nin 2012 yılı içinde bölge ülkeleri ile ilişkilerinin sınırlı 
düzeyde kaldığı da söylenebilir. Bunda Türkiye’nin güncel gelişmeler 
nedeniyle, önceliklerinin değişmesinin önemli bir etkisi vardır. Dış 
politika gündemi, büyük ölçüde Suriye’ye ve terör sorununa odak-
lanan Türkiye açısından bölge ülkeleri ile ilişkiler uzun vadeye yayı-
labilir bir görüntü taşıdığı için, acil gündemin kısmen de olsa dışın-
da tutulmuştur. Bu durum, bu bölgenin önemsenmediği anlamına 
gelmemektedir. Tam tersine, Türkiye açısından özellikle Libya’da 
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istikrarın tesis edilmesi önemli bir hedef olarak ortaya çıkmaktadır. 
Ancak görece bir dönüşüm ve geçişin sağlanması bir ölçüde de olsa 
umutları arttırmış ve dikkatlerin acil sorun ve bölgelere yöneltilme-
sine olanak tanımıştır. 

Bununla birlikte, bazı Kuzey Afrika ülkeleri doğrudan Türkiye’nin 
önceliği olan Suriye krizinde, Türkiye ile birlikte hareket etmiştir. 
Arap Baharı sürecinin başarıya ulaştığı Tunus, bu çerçevede verile-
bilecek örneklerden bir tanesidir. Ocak ayı içinde Tunus, Türkiye’nin 
önemli rol oynadığı Suriye’nin Dostları girişimine ev sahipliği yap-
mıştır. Burada Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu gazetecilere 
yaptığı açıklamada, toplantının bölgedeki demokratikleşme süreci-
nin devamı açısından çok önemli olduğunu kaydetmiştir. Bakan Da-
vutoğlu, Suriye’deki olayların başından beri 4 aşamalı bir plan takip 
ettiklerini belirterek, sorunu önce ikili bazda ardından Arap Birliği 
ve BM nezdinde çözmeye çalıştıklarını ifade etmiştir. Davutoğlu ay-
rıca bu çabalar sonuçsuz kalınca dördüncü aşama olan “Suriye’nin 
Dostları Grubu” aşamasına geçtiklerini söylemiştir. Buna ilave ola-
rak Davutoğlu, insani trajedinin devam etmesi durumunda, diğer al-
ternatiflerin gündeme gelebileceğini belirterek “Ama şu anda önemli 
olan; insani yardımların bir an önce oraya ulaşması” şeklinde konuş-
muştur. Konferans sonunda açıklanan sonuç bildirisinde ise, Arap 
Birliği planı çerçevesindeki demokratik, çoğulcu, eşit, siyasi geçiş 
süreci için taraflar arasında diyalog ve milli birlik hükümetinin ku-
rulması; Arap Birliği ve diğer uluslararası kuruluşların gözetiminde 
şeffaf ve özgür seçimlerin gerçekleşmesi taleplerine destek verildiği 
ifade edilmiştir.2

Mart ayı başlarında ise bu sefer Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
bu ülkeye resmi bir ziyarette bulunmuştur. Ziyarette yine konuşu-
lan öncelikli konulardan bir tanesi Suriye krizi olmuştur. Cumhur-
başkanı Abdullah Gül, Tunus’a hareketinden önce Esenboğa Hava-
limanında düzenlediği basın toplantısında, Suriye konusunda so-
ruları cevaplandırırken, ülkelerin içindeki olayların belirli boyutu 
aştıktan sonra ülke meselesi olmaktan çıktığını, insanlığın ve ulus-
lararası toplumun meselesi haline geldiğini belirtmiştir. Suriye’deki 
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olayların bu boyuta ulaştığını, her gün çok sayıda insanın hayatını 
kaybettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Gül şu açıklamayı yapmış-
tır: “Biz komşumuzda istikrar, huzur isteriz şüphesiz ki. İstikrar ve 
huzur da artık bugün, baskıcı, otoriter rejimlerle gerçekleşmiyor, o 
dönemler bitti. Onun için ben geçenlerde de açıkladım, Suriye’yi şu 
anda yönetenlerin, tercihlerini muhakkak yapmaları gerekir. Gir-
dikleri, gittikleri yol kesinlikle çıkmazdır, sonu çok daha karanlık-
tır, hüsrandır.”3

Ayrıca Gül söz konusu gezide, Türkiye’nin Suriye krizi ile ilgili si-
yasi pozisyonu hakkında ipuçları vermiştir. Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül, Kartaca Sarayında Tunus Cumhurbaşkanı Munsif Merzuki 
ile bir araya geldiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın 
toplantısında, Suriye’ye yönelik bir dış müdahaleyi doğru bulmadı-
ğını belirterek, böyle bir eylemin “istismara çok açık” olduğunu söy-
lemiştir. Gül ayrıca şu ifadeyi kullanmıştır: “Bu münasebetle bölge-
nin kendisinin bu işi halletmesini daha doğru buluyoruz.” Merzuki 
de, Tunus’un esas korkusunun Suriye’de daha fazla kan dökülmesine 
yönelik olduğuna dikkati çekerek, “Bu meyanda Suriye’deki muhale-
fetin silahlandırılması veyahut dış müdahale yapılmasına karşı oldu-
ğumuzu beyan etmek istiyorum. Bu, durumları daha da kalıcı ve zor 
hale getirecektir” açıklamasını yapmıştır.4

Belirtmek gerekir ki, Libya ile ilişkilerde Suriye konusu hemen 
hemen hiç gündeme gelmemiştir. Bunda en önemli neden Libya’nın 
istikrar arayışı ile meşgul olması ve bu ülke ile ilişkilerde Türkiye’nin 
daha çok ekonomik konulara öncelik vermek istemesidir. Ancak il-
ginç bir şekilde ilişkilerin oldukça sınırlı düzeyde kaldığı Fas ile te-
maslarda dolaylı da olsa Arap Baharı gündeme gelmiştir. Mart ayı 
ortalarında Türkiye’ye gelen Fas Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Saadet-
tin Osmanî, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmüştür. Ba-
kan Davutoğlu, Arap dünyasındaki uyanış sürecinde birçok ülkede 
kardeşkanı döküldüğünü belirterek; Fas’ta bu üzücü olayların hiç 
yaşanmadığını, Fas’ın demokratik bir seçimi başarıyla gerçekleştir-
diğini ve dünyanın takdirini kazandığını söylemiştir.5
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Tunus ile ilişkiler
2012 yılı içinde Türkiye’nin Tunus ile ilişkileri son derece sıcak 

bir tonda sürdürülmüştür. Bunda en önemli etken ülkede nispi istik-
rarın sağlanmış olması ve daha da önemlisi, Tunus yönetiminin Tür-
kiye ile ilgili bir kompleksinin olmamasıdır. Mısır başta olmak üzere 
birçok Ortadoğu ülkesinde Türkiye’nin ve demokratik tecrübesinin 
örnek gösterilmesinden dolayı bazı kesimlerde ciddi bir rahatsızlık 
gözlenirken, Tunus’ta aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Tunus 
yöneticilerine göre, Türkiye’nin model olması ve demokratik tecrü-
besi ile örnek teşkil etmesi son derece doğaldır. Yine doğal olan bunu 
kabullenmek ve bundan istifade etmektir. Elbette ki resmi söylem 
ve açıklamalarda bu kabullenme bu denli açık bir şekilde yapılıyor 
değildir. Ancak Tunus hükümetinin ve siyasi aktörlerinin tutum ve 
davranışları bu yargıyı teyit etmektedir. Tunus hükümeti, Türkiye ile 
hemen hemen hiçbir konuda çelişkiye girmemiş ve ikili siyasi ilişki-
lerde son derece yakın bir ilgi göstermiştir. 

Bu durum karşılıklı resmi ziyaretler ile güçlendirilmiş ve teyit 
edilmiştir. Yıl içinde iki ülke yetkilileri arasında resmi temasların 
yoğunluğu dikkat çekmiştir. Ocak ayı başınd,a Dışişleri Bakanı Ah-
met Davutoğlu bu ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Tu-
nus Dışişleri Bakanı Refik Abdüsselam da, 10-11 Ocak tarihlerinde 
Türkiye’de temaslarda bulunmuştur. Bu görüşmelerde ikili ve bölge-
sel sorunlar masaya yatırılmıştır.6 Görüşmeden sonra yapılan basın 
toplantısında aşağıdaki ifadeler kullanılmıştır:

Bu ziyaret önemlidir. Birçok açılardan: öncelikle sembolik açı-
dan önemlidir. Çünkü değerli dostum Sayın Rafik Abdessalem, 
Tunus’daki barışçıl dönüşümün bir parçası olarak yapılan seçim 
sonrasındaki ilk ikili resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirmiştir. 
Stratejik açıdan bizim için önemlidir; çünkü biz bölgedeki kardeş 
halkların büyük bir değişim sürecine girdiği bu dönemde Tunus’un 
başarısını sadece Tunus’un başarısı olarak değil, bölgenin başarısı 
olarak, bölge halklarının başarısı olarak ve Türkiye’nin başarısı ola-
rak görüyoruz.7

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Tunuslu mevkidaşı arasın-
daki görüşmenin konularından biri Suriye meselesi olmuştur. Dü-
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zenlenen basın toplantısında Davutoğlu, “Her şeyden önce bizim Su-
riye yönetimine ve Esad’a mesajımız şudur: Başkalarını itham etmek 
yerine, halkını dinlemeli” ifadelerini kullanmıştır.8 

Yine Ocak ayının ikinci haftasında Başbakan Yardımcısı Beşir 
Atalay da Tunus’a resmi bir ziyarette bulunmuştur. Beşir Atalay, Cum-
hurbaşkanının temsilcisi olarak Yasemin Devrimi’nin birinci yıldö-
nümü kutlamalarına katılmak üzere Tunus’u ziyaret etmiş ve ziyaret 
çerçevesinde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve siyasi liderlerle görüşme-
ler gerçekleştirmiştir.9 Şubat ayının son haftasında ise, Dışişleri Ba-
kanı Davutoğlu Tunus’ta düzenlenen Suriye’nin Dostları toplantısına 
katılmıştır. Mayıs ayında, Tunus Milli Savunma Bakanı Türkiye’ye 
resmi bir ziyarette bulunmuştur. Tunus Savunma Bakanı Abdelkerim 
Zbıdı’yi kabul eden Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ziyaretin iki 
ülke için somut adımlar atmaya yönelik olduğunu söylemiştir.10

Yılın son günlerinde ise Tunus Başbakanı Hammadi el-Cibali 
Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunmuştur. Tunus Başbakanını Çan-
kaya Köşkünde kabul eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tunus’un 
Türkiye için en ziyade dayanışmaya mazhar ülke niteliği taşıdığını 
belirtirken, Cibali de Türkiye’nin Yasemin Devrimi’ne verdiği destek-
ten dolayı minnettar olduklarını ifade etmiştir. Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan da Cibali’yi Başbakanlıkta kabul etmiştir. Görüşmeden 
sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Başbakan Erdoğan, “Şu 
anda da bir çok alanda attığımız adımlarla geleceğe yönelik Türkiye-
Tunus ilişkilerinin gerek ekonomik alanda, gerek ticari alanda, gerek 
kültürel alanda, eğitim-öğretim alanında, aynı zamanda askeri-siyasi 
alanda farklı bir güce ulaştığını göreceğiz” ifadelerini kullanırken, 
Cibali ise “Bizler burada bugün bir anlaşmaya imza attık ve Türk-
Tunus ilişkilerine yeni bir boyut kazandırdık. Bu ilişkilerin kökeni 
aslında tarihte yatmaktadır” şeklinde açıklamada bulunmuştur.11

Libya ile ilişkiler

2012 yılında Türkiye açısından Libya ile ilişkilerde ekonomi daha 
fazla ön plana çıkmıştır. Siyasi alanda ise ülkedeki istikrarın sağlan-
ması öncelik haline gelmiştir. Tunus’un aksine geçiş döneminde bir 
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takım sorunların yaşandığı Libya’da, demokrasinin kökleşmesi ve 
buna bağlı olarak siyasi istikrarın sağlanması, Türkiye-Libya ilişkile-
rinin ana eksenini oluşturmuştur. Bu elbette ki Türkiye’nin Libya’ya 
bir model ihraç etmek istediği anlamına gelmemektedir. Ancak siya-
si ilişkileri belirleyen temel unsur, ülkedeki istikrar arayışı olmuştur. 

Bu kaygı ve öncelik ikili temaslarda da kendini göstermiştir. Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret için Türkiye’de bulu-
nan Libya Başbakanı Abdurrahim el-Kib’i Dolmabahçe’deki Çalışma 
Ofisinde kabulünün ardından düzenlenen basın toplantısında, 4 ay 
sonra Libya’da Milli Kongre seçimlerinin yapılmasının planlandığını 
hatırlatarak, söz konusu seçimlerin zamanında, adil, şeffaf bir şekil-
de yapılacağına yürekten inandığını ifade etmiştir. Başbakan Erdo-
ğan “Türkiye olarak bizler, Libya’daki bu geçiş sürecini bugüne kadar 
samimiyetle destekledik, bundan sonra da bütün imkânlarımızla 
desteklemeye devam edeceğiz” sözleriyle Libya’nın siyasi istikrar 
arayışlarına verdiği desteğin altını çizmiştir.12

Libya Başbakanı el-Kib de görüşmede, iki ülke arasındaki tarihi 
ve sosyal bağların köklü olduğunu ve bunların bugün de devam et-
tiğini vurgulayarak, Türkiye-Libya ilişkilerinin bugüne kadar daha 
çok ticaret ve inşaat sektöründe ilerlediğini dile getirmiştir: “Bizler 
Libyalılar olarak, sadece bu alanlarda değil, ciddi olarak araştırarak 
ilişkilerimizi bütün alanlara yaymayı arzulamaktayız. Böylece gerçek 
bir stratejik ortaklığı her alanda gerçekleştirelim.” Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan da, Misrata’da da bir hastane yapılacağını, bu ko-
nuda arsa ve proje görüşmelerinin Libya hükümetiyle sürdüğünü 
açıklamıştır.13

2012 içinde Libyalı yetkililerin Türkiye’ye yaptıkları ziyaretlerin 
önemli bir kısmında ana gündem maddesi, ekonomi olmuştur. Bu 
da aslında ikili ilişkilerde 2012 yılı içinde, siyasi konuların değil eko-
nomik sorunların ön planda olduğunu göstermiştir. Bunun önemli 
bir nedeni, Türk yatırımcıların devrim öncesi kazanımlarının ko-
runması ile ilgili duyulan kaygıdır. Kaçınılmaz olarak Türk siyasi 
yöneticileri bu konuya odaklanmak durumunda kalmışlardır. Bir 
diğer neden ise Libya’da siyasi anlamda bir geleceğin net bir biçimde 
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ortaya çıkmaması ve herhangi bir siyasi hamlenin olumsuz sonuçlar 
doğurması ihtimalidir. 

Libya’da istikrar arayışları büyük ölçüde olumlu sonuçlar vermiş-
tir. Kırılgan siyasi, etnik ve sosyal yapıya rağmen bir iç çatışmanın 
yaşanmaması bu noktada dikkate alınması gereken en önemli nok-
talardan bir tanesidir. Yine Kasım ayı içinde yeni hükümetin kurul-
ması ve sorunsuz bir şekilde göreve başlaması da bu açıdan önem 
taşımaktadır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Libya’nın yeni baş-
bakanı Ali Zidan’ı telefonla arayarak tebrik etmiş ve Türkiye’nin Lib-
ya halkının meşru temsilcisi olan yeni hükümete verdiği tam desteği 
vurgulamıştır.14

Türkiye’nin Libya’da gerek siyasi ve gerekse ekonomik istikrar 
arayışlarına desteği üst seviyede olmuştur. İkili ilişkilerde bu arayı-
şa destek veren Türkiye ayrıca bu konuda geliştirilen bölgesel inisi-
yatiflere de aktif bir şekilde katılmıştır. Buna bir örnek Türk-Arap 
Sanayi İşbirliği Konferansıdır. II. Türk-Arap Sanayi İşbirliği Konfe-
ransı, “Libya’nın Yeniden Yapılandırılması” ana temasıyla Libya’nın 
Bingazi şehrinde gerçekleştirilmiştir. Konferansa Arap Ligi’ne üye 22 
ülkeden temsilciler ile Türkiye’den Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün başkanlığında, sanayici ve işadamlarından oluşan yak-
laşık 100 kişilik bir heyet katılmıştır.15

Fas ve Cezayir ile ilişkiler

Libya ve Tunus ile 2012 yılı içinde kısmen de olsa yoğun sayılabile-
cek ilişki ve temas gözlenmesine karşılık, Cezayir ile temas son derece 
sınırlı düzeyde kalmıştır. İlişkilerin üst seviyelere taşınması için ciddi 
bir engel olmamasına rağmen Türkiye ile Cezayir arasında gözle gö-
rülür bir yakınlaşma görülmemiştir. Buna karşılık, yıl içinde yaşanan 
temaslarda en azından işbirliği potansiyelinin farkına varılmış olması-
nın önemli olabileceği düşünülebilir. Özellikle kısmen istikrarlı yapısı 
ve zengin sayılabilecek doğal kaynakları ile Cezayir’in Türkiye’nin ilgi 
sahasına girmeye aday olduğunu söylemek mümkündür. 

İki ülke arasındaki en yakın üst düzey temas Ocak ayında yaşan-
mıştır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir hükümetinin koa-
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lisyon üyesi Cezayir Toplumsal Barış Hareketi’nin Lideri Cerrah Sul-
tani ile bir görüşme yapmıştır. Görüşmede, 1945 yılında Fransa’nın 
Cezayir’de yaptığı soykırım gündeme gelmiştir. İki Müslüman ülke-
nin birbirine destek olması gerektiğini belirten Başbakan Erdoğan, 
dayanışma teklifinde bulunmuştur. Her iki lider Fransa’da bulunan 
300’ün üzerindeki Cezayir derneği ile Fransa’ya baskı oluşturulması 
konusunda çalışmalara hemen başlanması konusunda anlaşmaya var-
mıştır.16 Buradan hareketle aslında görüşmenin somut sayılabilecek 
bir gündeminin olmadığını söylemek mümkündür. Ne Türkiye’nin 
Cezayir Soykırımı meselesinin öncülüğünü yapmaya siyaseten ger-
çekten niyeti vardır ne de Cezayir’in bu konuda sahici bir politikası 
bulunmaktadır. Dolayısıyla bu soykırımın tanınmasının Türkiye-Ce-
zayir ilişkilerinin zeminini oluşturması söz konusu değildir.

Kasım ayında gerçekleşen resmi ziyaret ise içerik açısından daha 
dolgun ve somut bir çerçeveye sahiptir. Dışişleri Bakanı Ahmet Da-
vutoğlu, 25-27 Kasım 2012 tarihlerinde Cezayir’e resmi bir ziyaret 
gerçekleştirmiştir. İki ülke Dışişleri Bakanları başkanlığındaki gö-
rüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutları gözden geçirilerek karşı-
lıklı ziyaretleri düzenli kılmak suretiyle ilişkilerin daha da geliştiril-
mesinde mutabık kalınmıştır. Ayrıca, Suriye ve Filistin başta olmak 
üzere bölgesel ve uluslararası konulara dair fikir alışverişinde bulu-
nulmuştur. Görüşmede Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ekonomi, tica-
ret ve yatırım alanlarında gelişmekte olduğunu kaydeden Dışişleri 
Bakanı Davutoğlu, iki ülke ekonomilerinin birbirini tamamlar nite-
likte olduğunun altını çizerek son dönemde Cezayir’de çalışan Türk 
şirketlerinin sayısının 160’a, iki ülke arasındaki ticaret hacminin de 
4 milyar dolara yaklaştığını belirtmiştir.17

2012 yılı içinde Türkiye ile Fas arasındaki siyasi ve ekonomik te-
maslar da aynen Cezayir örneğinde olduğu gibi son derece sınırlı 
kalmıştır. Dolayısıyla buradan hareketle Türkiye’nin Arap Baharı sü-
recinin yaşandığı bölgelerde belirgin bir görünürlüğünün olduğunu, 
buna karşılık henüz bu dalgadan radikal bir şekilde etkilenmeyen 
ülkelerde düşük bir profilde kaldığını söylemek mümkündür. Bun-
da, Türkiye’nin söz konusu ülkeler tarafından kuşku ile karşılanıyor 
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olması ihtimalinin de rolü bulunmaktadır. Her ne kadar, ne Fas ve 
ne de Cezayir yetkililerinin Türkiye ile ilgili olarak olumsuz sayılabi-
lecek bir açıklaması olmamışsa da belirgin bir yakınlaşma olmaması 
bu ihtimali gündeme getirmektedir.

Ancak yine de Mart ayı içinde gerçekleşen üst düzey temas önem-
lidir. Bu ziyareti tarihi kılan 1987 yılından beri, 25 yıl sonra, ilk defa 
bir Fas Dışişleri Bakanının Türkiye’yi resmen ziyaret ediyor olması-
dır. Fas’ın Arap Baharında, bölgesel uyanış sürecinde değişim süreci-
ni barışçıl olarak gerçekleştirmiş ve hiçbir toplumsal gerginliğe sah-
ne olmadan, herkesin takdir ettiği demokratik seçimlerle hükümet 
kurulmasını sağlamış bir ülke olduğunun altının çizildiği görüşmede 
Dışişleri Bakanlıkları arasında diplomasi akademileri işbirliği çerçe-
vesinde diplomatik anlaşmalara imza atılmıştır. Görüşmede ayrıca 
diğer alanlarda da benzeri anlaşmaların yapılacağı vurgulanmıştır. 
Bu çerçevede ziyaret sırasında aşağıdaki anlaşmalar imzalanmıştır: 
Türkiye ile Fas arasında Karayolu Uluslararası Yolcu ve Yük Taşın-
masına İlişkin Anlaşma, iki ülke Dışişleri Bakanlıkları Akademileri 
Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı ve Küçük ve Orta Ölçekli İşlet-
meleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile 
Fas Ulusal Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Ajansı (ANMPE) Ara-
sında İşbirliği Mutabakat Zaptı. Yine ilişkilerin geliştirilmesi ama-
cıyla Türkiye ile Fas arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Kon-
seyinin kurulacağı ifade edilmiş ve bu kapsamda artık ziyaretlerin 
her yıl yapılacağı not edilmiştir.18

Fas Dışişleri Bakanı Osmani ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşka-
nı Abdullah Gül tarafından da kabul edilmiştir. Söz konusu kabulde 
dikkat çeken en önemli ayrıntı, Abdullah Gül’ün “Arap dünyasında-
ki büyük değişim sürecinde Fas’taki siyasi dönüşümün aklıselim bir 
şekilde gerçekleştirilmesini Türkiye’de takdirle takip ediyoruz” şek-
lindeki açıklamasıdır. Kabul sırasında Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye 
ile Fas arasında gücünü halkların kurduğu tarihî bağlardan alan ka-
dim bir dostluk bulunduğunu, 2006’da yürürlüğe giren Türkiye-Fas 
Serbest Ticaret Anlaşması’nın, ilişkilerin vardığı üst seviyenin somut 
göstergesini teşkil ettiğini ve ikili işbirliğine kayda değer ivme kazan-
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dırdığını ifade etmiştir. Arap dünyasındaki büyük değişim ışığında 
Fas’taki siyasi dönüşümün aklıselimin rehberliğinde gerçekleştiril-
mesinin Türkiye’de takdirle takip edildiğini kaydeden Cumhurbaş-
kanı Gül, bu çerçevede yeni bir Anayasa’nın kabul edilmesi ve yeni 
Hükümetin göreve başlamasının çok önemli olduğunu vurgulamıştır. 
Dışişleri ve İşbirliği Bakanı El-Osmani ise, Türkiye’nin son dönemde 
bölgesinde üstlendiği aktif rolü takdirle izlediklerini ve birçok alanda 
Türk tecrübesinden faydalanmak istediklerini vurgulamıştır.19

Görüşmede ekonomik ilişkilerin 1,3 milyar dolarlık bir ticaret 
hacmine sahip olduğu ancak bunun yeterli görülmediği ifade edil-
miş ve bu rakamın en kısa zamanda 3 milyar dolara çıkartılması yö-
nünde mutabık kalınmıştır. Türk müteahhitlerinin Fas’ta 1,4 milyar 
Dolarlık bir iş hacminin olduğunun hatırlatılarak, bu rakamın arttı-
rılması yönünde bir kararlılığın olduğu vurgulanmıştır. Görüşmede 
ayrıca, Türk-Fas İş Konseyi’nin toplanacağı ve önümüzdeki bir yıl 
içinde iki ülke Dışişleri Bakanlıklarının ekonomik ve siyasi alanda 
atılacak adımları koordine edeceği belirtilmiştir.20 Ancak umut ifa-
de eden açıklamalar dışında, Türkiye-Fas ekonomik ilişkilerinde son 
derece az sayıda gelişme yaşanmıştır. Bunlardan birisi Rabat Enerji 
Forumu’dur. Fas Enerji, Madenler, Su ve Çevre Bakanlığı ile Enerji 
Şartı Sekretaryası tarafından ortaklaşa düzenlenen “Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika Bölgesinde (MENA) Entegre ve Rekabetçi bir Piyasa 
Mekanizmasının Oluşumu: Enerji Şartı’nın Katkısı” temalı Rabat 
Enerji Forumu 20-21 Eylül tarihlerinde Rabat’ta düzenlenmiştir. Söz 
konusu foruma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Murat 
Mercan başkanlığında bir heyet iştirak etmiştir.21

Fas Dışişleri Bakanı’nın Cumhurbaşkanı Gül ve Dışişleri Bakanı 
Davutoğlu ile görüşmelerinin içeriğinden çıkarılabilecek en önemli 
sonuç Fas’ın Türkiye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilme-
si konusunda yapıcı bir yaklaşıma sahip olduğudur. Türkiye Fas’ta 
Arap Baharı sürecinde gözlenen radikal bir değişiklik beklememekte 
ve uygulanan reformları yeterli görmekteyken, Fas da siyasi anlamda 
kısmen de olsa Türkiye’yi örnek alabileceğini ima etmektedir. Bunun 
ne kadar gerçekçi olduğunu tespit etmek elbette ki kolay değildir. 
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Ancak Fas’ta Tunus veya Mısır benzeri bir halk ayaklanmasının işa-
retlerinin görülmemesi ve Libya ve Suriye benzeri etnik ve mezhep-
sel fay hatlarının olmaması bu türden bir yaklaşımı gerekli kılmak-
tadır. Bu nedenle, Türkiye’nin radikal bir demokratik değişim ısrarı 
Fas örneğinde anlamsız hale gelmektedir. Siyasi istikrarı korumaya 
yarayan ve halkın temel demokratik isteklerinin karşılandığı bir si-
yasi yapı Türkiye için de yeterli olmakta ve Fas ile ilişkilerde devam-
lılığı sağlamaktadır. 

Bu türden bir yaklaşımın izlerini Fas Parlamentosundan sorumlu 
Devlet Bakanı Habib eş-Şubeni ile Başbakan Yardımcısı Bekir Boz-
dağ arasında Türkiye’de gerçekleşen bir görüşmede bulmak müm-
kündür. Görüşmede Bozdağ, Türkiye’nin Faslı yetkililere TBMM 
uzmanlarıyla Fas Parlamentosu uzmanlarının “ortak bir tecrübe 
paylaşım çalışması yapabileceklerini” iletmiş Faslı yetkililer de bu 
konudaki çalışmaları değerlendireceklerini ifade etmiştir. Şubeni ay-
rıca, Türk ekonomisindek i değişiklileri takdirle karşıladıklarını ve 
bu başarıdan istifade etmek istediklerini ifade etmiştir.22

Kuzey Afrika ülkeleri ile ekonomik ilişkiler

2012 yılı içinde ekonomik ilişkilerin en yoğun olduğu Kuzey Af-
rika ülkesi Libya olmuştur. Daha önce not edildiği üzere bunda en 
önemli faktör, Kaddafi döneminde bu ülkede faaliyet gösteren Türk 
girişimcilerin alacaklarının ödenmesi ve daha önce var olan ticari 
avantajlarının yeniden tesis edilmesidir. Diğer Kuzey Afrika ülkele-
rinde bu denli bir Türk girişimci varlığının olmadığı dikkate alın-
dığında ekonomik ilişkilerin Libya üzerinde yoğunlaşması normal 
görülmelidir. Ancak bunun dışında diğer Kuzey Afrika ülkelerinde 
var olan ekonomik işbirliği potansiyelinin yeterince kullanıldığını 
söylemek mümkün değildir. Özellikle doğal kaynaklar bakımından 
zengin olan Cezayir ile ekonomik ilişkilerin daha üst seviyelere ta-
şınması gerektiği ortadadır. Tunus ile siyasi alanda var olan iyi ilişki-
lerin yansımalarını ekonomik ilişkilerde de görmek mümkündür. Ne 
var ki bu ülke ile ekonomik işbirliğinin sınırları bellidir. Bu yüzden 
ikili ticaret hacminin üst seviyelere taşınmasının önünde siyasi değil 
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yapısal engeller bulunmaktadır. Yine de ekonomik ilişkilerin yoğun-
laşmasının Türk-Tunus siyasi ilişkilerine destekleyici bir etkisinin 
olacağını söylemek mümkündür. 

Libya ile ekonomik ilişkiler

Yukarıda da belirtildiği gibi, 2012 yılında Türkiye ile Libya ara-
sındaki ilişkiler siyasetten çok ekonominin önceliklerine göre belir-
lenmiştir. Bunda en önemli faktör, Türk yatırımcılarının bu ülkedeki 
yatırımları olmuştur. Kaddafi döneminden kalan alacaklarını ala-
mayan işadamlarının bu konuda Türkiye hükümetinden beklentile-
ri, kaçınılmaz olarak bu konuyu gündeme taşımıştır. Ayrıca devrim 
sonrasında, devrim öncesi elde edilen kazanımların korunması da 
yine bu çerçevede değerlendirilebilecek bir önceliktir. Bu nedenle, 
özellikle Türk hükümeti Libya ile ilişkilerinde bu konuya özel bir 
önem atfetmiştir.

Türkiye’nin bu konudaki çabaları sonuç vermiştir. Örneğin, Ocak 
ayı sonunda Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan resmi temaslar için 
gittiği Libya’da Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil ile 
gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’de 
Libya’ya ait 1,5 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakıl-
dığını bildirmiştir. Bakan Çağlayan, bu rakama Libya’nın Türk Arap 
Bankasında bulunan meblağın da dâhil olduğunu kaydetmiştir. Ab-
dülcelil de, Türkiye’nin verdiği desteklere teşekkür ederek şu açıkla-
mayı yapmıştır: “Libya’nın dondurulan mal varlıkları serbest kaldı. 
Türk şirketlerini bekliyoruz. Türk şirketleri ile birlikte hem güvenlik 
pekişecek hem de işsizlere iş bulunacak.”23

Alacakların tamamen ödenmesi konusunda Türk hükümeti hak 
sahiplerine ve Türk kamuoyuna güvence vermiş ve Türkiye’nin bu 
konuda kararlı olduğunun altını çizmiştir. Tunus ve Libya’yı kapsa-
yan Kuzey Afrika gezisinden dönerken uçakta gazetecilerin sorula-
rını cevaplayan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, temasları sırasında 
Libya Başbakan Yardımcısı Mustafa Safa Ebu Sakur ile yaptıkları gö-
rüşmeye atfen şu açıklamayı yapmıştır: “Şu anda 215 milyon doları 
Rekabe’den24 geçmiş, onaylanmış, 185 milyon dolarlık incelemedeki 
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hakedişlerin toplamı 400 milyon dolar. Şimdi bu hak ediş ödemesi 
yapılacak. Bölgedeki tüm Türk firmaların hak ve hukuku sonuna ka-
dar korunacak.”25 Libya Maliye Bakanı Hassan Zeglam da, Mayıs ayı 
ortalarında bu konuda ilave bir güvence vermiştir. Türkiye Müteah-
hitler Birliği (TMB) Başkanı Emin Sazak ve yönetim kurulu üyele-
rini kabul eden Zeglam, kabulün ardından yaptığı açıklamada; Türk 
müteahhitlerin onaylanmış hak edişlerini ödemeye hazır olduklarını 
belirterek, alacakların yüzde 50’sini işe başlanmasının ardından ilk 
hak edişle ödeyeceklerini bildirmiştir.26

Türkiye’nin, hakedişler konusunda Libya makamları nezdinde 
yaptığı girişimler Libyalı yetkililer tarafından olumlu karşılanmış ve 
Türk yatırımcılarının talepleri hızla karşılanmıştır. Libya Ulusal Ge-
çiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil, Türkiye İnşaat Sanayicileri 
İşveren Sendikası’nın (İNTES) organizasyonu ile Libya’da bulunan 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’la bir araya gelerek bu sorunu gö-
rüşmüştür. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Abdülcelil, 
daha önce Libya’daki projeleri üstlenen Türk firmalarına çağrıda bu-
lunarak, “Libya hükümeti bu şirketlerin bazı hak edişlerini ödemeye 
hazırdır. Libya halkı, bu şirketlerin bir an önce gelip işlerine dön-
mesini beklemektedir” ifadelerini kullanmıştır. Bakan Çağlayan da 
devrim sırasında firmaların uğradığı zararların tespiti için oluşturu-
lacak komiteye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Komitelerde 
her iki taraftan da teknik heyetler yer alacak. Bu konuda zaten kar-
deşlerimizden hiçbir zaman endişemiz olmadı. Firmalarımız hakkı 
olan neyse tabii ki onu talep edecek. Bu konuda olabilecek hiçbir 
istismara, hükümet ve bakanlık olarak göz yummayacağız” açıkla-
masını yapmıştır.27

Cumhurbaşkanı Gül ile Libya Genel Ulusal Kongre Başkanı ve 
Devlet Başkanı Muhammed Yusuf Magaryaf arasında Çankaya Köş-
künde gerçekleşen bir görüşmenin ardından düzenlenen ortak ba-
sın toplantısında, Türk yatırımcıların alacakları konusu bir kez daha 
gündeme gelmiştir. Magaryaf, Libya’daki Türk şirketlerinin alacakları 
ve zararlarının tazmini konusunda bir çalışmaları olup olmadığına 
yönelik soru üzerine, konunun araştırıldığını ve yeni Libya’da kimse-
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nin hakkının yenmeyeceğini söylemiştir.28 Aynı ziyaret kapsamında 
Magaryaf ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünye-
sindeki Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenle-
nen yemekte Türk işadamlarıyla bir araya gelmiştir. Öte yandan Ma-
garyaf, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada; ülkesinin yeniden in-
şasında Türkiye ile yepyeni bir sayfa açmak istediklerini belirterek şu 
ifadeleri kullanmıştır: “Türkiye’nin yeri bizim için ayrı. Ödemelerde 
Türk müteahhitlerine öncelik vereceğiz. Hızlı ve adil olacağız.” 29

Haziran ayı içinde Ekonomi Bakanı Çağlayan Libya’ya bir ziya-
ret daha gerçekleştirmiştir. Bakan Çağlayan Libya Geçiş Hükümeti 
Başbakanı Abdurrahim el-Keib tarafından kabul edilmiş ve Libya 
Ekonomi Bakanı Ahmed el-Kosli ile bir araya gelmiştir. Çağlayan 
ayrıca ziyareti vesilesiyle, Libya Başbakan Birinci Yardımcısı Mus-
tafa Ömer Ebu Sakur Gays ve Ekonomi Bakanı Ahmed el-Kosli’yle 
birlikte Summa şirketi tarafından onarımı yapılan Tacura’daki oku-
lun açılış törenine katılmıştır.30 4 Temmuz tarihinde ise, Milli Eğitim 
Bakanı Ömer Dinçer ve Libya Eğitim ve Öğretim Bakanı Süleyman 
Ali el-Salihi Türkiye’de bir görüşme gerçekleştirmiştir. Sözkonusu 
görüşmede, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Hükümeti 
Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştır.31

Petrol ürünleri konusunda ekonomisi dışa bağımlı olan Türkiye, 
petrol arzı ile ilgili olarak kaynaklarını çeşitlendirme kapsamında 
Libya’yı da gündemine almıştır. Devrim sonrası iyi siyasi ilişkilerin 
geliştirildiği Libya Türkiye için yeni ve güçlü bir tedarikçi adayı ola-
rak ortaya çıkmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 
Mecliste gazetecilerin sorularını cevaplandırırken yaptığı açıklamada; 
İran’dan alınan petrolün bir kısmının, Libya’dan alınacak petrolle de-
ğiştirilmesine yönelik çalışma başlattıklarını ve karar aldıklarını söyle-
miştir. Bakan Yıldız ayrıca, Libya’dan 2012 yılı içinde yaklaşık 1 milyon 
ton civarında ham petrol alacaklarını ifade etmiştir. Bakan Yıldız bu 
çerçevede şu açıklamayı yapmıştır: “Bunu özel sektör TÜPRAŞ kanalı 
ile alacağız. Bu yıl Libya’dan ham petrol alımını başlatmış bulunuyo-
ruz. Libya’nın normalleşmesi adına ve ticaret hacmimizin iki taraflı 
artması adına da bu kararımızın doğru olduğuna inanıyoruz.”32
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Tunus ile ekonomik ilişkiler
Türkiye devrim sürecinin sorunsuz tamamlandığı ve hızla de-

mokratik geçişin sağlandığı Tunus ile bir dizi yatırım ve ortaklık an-
laşması yapmak için harekete geçmiştir. Tunus yönetiminin de bu 
türden bir işbirliğine razı bir görüntü vermesi ikili ekonomik ilişki-
lerin rahat bir seyir izlemesine katkıda bulunmuştur. Ocak ayı orta-
larında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunus’a giden Ekonomi 
Bakanı Zafer Çağlayan, Tunus Başbakanı Hammadi Jebali, Tunus 
Uluslararası İşbirliği Bakanı Riad Bettaieb ve Sanayi ve Ticaret Baka-
nı Mohamed Lamine Chakhari ile görüşmüştür. Görüşmelerde, iki 
ülke arasında, ülkenin inşasına yardımcı olmak için bir dizi anlaşma 
ile serbest bölgeler ortaklık işbirliği mutabakatı imzalanmıştır. Ba-
kan Çağlayan ayrıca, Türkiye-Tunus Yatırım ve Ticaret Forumu’nda 
yaptığı konuşmada, Tunus’un toplam dış ticaret hacminin iki ülke 
arasındaki ekonomik ilişkilerin hacminden oldukça fazla olduğunu 
belirterek, ikili ticaretin iki ülke arasındaki dostluğu “simgelemekten 
çok uzak” olduğunun altını çizmiştir. Chakhari de, “Altyapının sil 
baştan yenilenmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde Tunus yatırım 
cenneti olacaktır. Kardeş ülke Türkiye’nin desteğiyle parlak bir gele-
ceğe adım atmış olacağız” ifadelerini kullanmıştır.33

İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin sorunsuz ilerlemesi ve nere-
deyse hiçbir siyasi konuda herhangi bir çekişmenin yaşanmaması 
ekonomik işbirliğinin önünü güçlü bir şekilde açmaktadır. 2012 yı-
lında en azından prensip düzeyinde ikili ekonomik ilişkilerin gelişti-
rilmesi gerektiği konusunda mutabık kalınmıştır. Diğer bir ifadeyle, 
yıl içinde somut adımlar atılmamışsa da ilerleyen yıllarda sağlam bir 
ekonomik işbirliği zemini oluşturulması yönünde ortak bir irade or-
taya çıkmış görünmektedir. 

Bu türden bir irade beyanı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ev sahipliğinde gerçekleşen bir toplantıda kendini göster-
miştir. TOBB’un ev sahipliğinde düzenlenen VI. Türkiye Sektörel 
Ekonomi Şurası, Başbakan Yardımcısı Babacan’ın başkanlığında ger-
çekleştirilmiştir.  Toplantıya, Türkiye’de olan Tunus Başbakanı Ham-
madi Jebali, Dışişleri Bakanı Rafik Abdesselam, Ekonomik ve Sosyal 
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İşler Bakanı Ridha Saidi, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ri-
adh Bettaieb ile Tunus’un Ankara Büyükelçisi Mehrez Ben Rhouma 
da katılmıştır. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı konuş-
mada, Türkiye ve Tunus’un ortak tarih ve kültüre dayalı köklü bir 
dostluğunun olduğuna dikkati çekerek, Türkiye ve Tunus’un dünya 
ülkeleriyle dış ticaretleri toplam 400 milyar doların üzerindeyken, 
iki ülke arasındaki dış ticaretin sadece 1,1 milyar dolarda kaldığını 
vurgulamıştır. Hisarcıklıoğlu, bu rakamın iki ülke arasındaki dostluk 
bağlarına yakışmadığını fakat şimdi Tunus’ta yeni bir umut ve istik-
rarın yükseldiğini söylemiştir.

TOBB Başkanı yatırımlar ve ticari işbirliği yoluyla Tunus ile or-
taklığın somut projeler ile güçlendirileceğini vurgularken, Türkiye-
Tunus İş Konseyi’nin ikili ilişkilerde yeni bir dönem başlatmasını 
dilemiştir. Tunus Başbakanı Hammadi Jebali de, “Yeni Tunus yeni 
yatırımlar için kardeşimiz Türklere geniş ufuklar açacaktır” açıkla-
ması ile Türkiye ile ekonomik dayanışma konusunda herhangi bir 
çekinceleri olmadığını ima etmiştir. Tunus’a ve Tunus halkına ver-
miş olduğu destekten dolayı Türk halkına teşekkür eden Jebali, iki 
ülke arasındaki ilişkileri en üst düzeye çıkarmaya çalıştıklarını kay-
detmiştir. Jebali konuşmasında ayrıca Türkçe dil dersinin okullarda 
eğitim müfredatına dahil edildiğini hatırlatmıştır.

Aynı toplantıda bir konuşma yapan ve ikili ticaretin 1 milyar dolar 
civarında seyrettiğini hatırlatan Bakan Babacan ise şu açıklamayı yap-
mıştır: “Ama biz bunları yeterli görmüyoruz. Gerçekten Tunus, nüfus 
yapısıyla, insan kaynağı yapısıyla ve Akdeniz’deki stratejik konumuyla 
büyük gelecek vaat ediyor. Burada özellikle turizm potansiyelinin altı-
nı çizmek istiyorum. Özellikle sanayide yeni bir yapılanmayla beraber 
Tunus’un önemli bir gelecek vaat edeceğini arz etmek istiyorum.”34

Sonuç

Türkiye’nin 2012 yılında Kuzey Afrika ülkeleri ile ilişkileri, bir 
önceki yıla göre oldukça sakin sayılabilecek bir seyir izlemiştir. 2011 
yılında iç çalkantıların yaşandığı bölgede, Türkiye sürekli politika-
sını gözden geçirmek zorunda kalmış ve hızlı gelişmelere göre po-
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zisyonunu yeniden belirlemek durumunda kalmıştır. Buna karşılık, 
2012 yılında yeni ortaya çıkan siyasi ve ekonomik durumun nasıl de-
ğerlendirileceği önceliği ortaya çıkmış ve Türkiye, bu ülkelere yöne-
lik politikasını buna göre şekillendirmek istemiştir. Bölge ülkelerine 
yönelik yekpare bir dış politikadan söz edilemese de, aslında 2000’li 
yılların başından itibaren formüle edilen şablonun temel ayaklarının 
bütün bölge ülkeleri için halen geçerli olduğunu söylemek müm-
kündür. Esas itibarı ile, tarihin ve coğrafyanın getirdiği avantaj ve 
sorumluluğun gereğinin yapılmasının öngörüldüğü bu politik yak-
laşım, özellikle Tunus ve Libya’da yaşanan değişimin ardından daha 
da anlamlı hale gelmiştir denilebilir. 

Bahsi geçen geniş politik çerçevenin bir gereği olarak Türkiye, 
devrimin yaşandığı Libya ve Tunus’ta değişimin kalıcı olması için 
üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu görüntüsünü vermiş ve bu 
çerçevede ilgili siyasi aktörlerin güvenini kazanmaya çalışmıştır. He-
nüz bu yaklaşımın kısa vadeli sonuçları gözlenmemişse de özellikle 
Tunus örneğinde son derece yakın bir işbirliği imkanından söz et-
mek mümkündür. Libya’da ise önceliğin devlet inşası olduğu açık bir 
şekilde gözlenmektedir. Bu önceliği iyi kavrayan Türkiye, bu ülkeye 
yönelik dış politikasını ülkede siyasi istikrarın sağlanması hedefine 
göre belirlemiştir. 

Türkiye’nin Tunus ve Libya ile ilişkileri Arap Baharı bağlamın-
da daha canlı bir seyir izlerken Cezayir ve Fas ile ilişkiler ise sınır-
lı düzeyde kalmıştır. Ancak bu ülkelere yönelik dış politikanın da, 
yukarıda belirtilen ana çerçeveye uygun olduğunu söylemek yine 
de mümkündür. Fas’ta yaşanan yavaş ama kararlı değişimi takdirle 
karşılayan Türkiye, halkın taleplerine cevap niteliği taşıyan reform-
ları yeterli görmüş ve işbirliği imkânlarını teyit edici olarak değer-
lendirmiştir. Buna karşılık Cezayir ile ilişkilerin net bir çerçevesinin 
çizildiğini söylemek mümkün değildir. 

Türkiye ile Kuzey Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkiler 
söz konusu olduğunda ise genel bir iyimserlik havasına işaret edile-
bilir. Libya ile somut sorun ve gelişmelerin tartışıldığı 2012 yılında 
özellikle Tunus ve Fas ile ortak bir ekonomik gelecek tasavvurunun 
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altyapısına ilişkin genel bir mutabakata varılmıştır. Türk işadamı ve 
girişimcilerinin alacaklarının önemli bir sorun olmaya devam ettiği 
Libya’da bu konuda somut ilerlemeler sağlanmışsa da, henüz sorun 
tam olarak çözülebilmiş değildir. Bu sorunun tamamen çözülmesi-
nin ardından, iki ülke arasındaki ekonomik potansiyelin gerçek bo-
yutunu takdir etmek mümkün olabilecektir. 

Tunus’ta ise sorunsuz denilebilecek siyasi ilişkilerin ekonomik 
ilişkileri üst seviyeye taşıma potansiyeli bulunmaktadır. Bu potan-
siyelin her iki tarafça da değerlendirilmek istendiğine dair genel bir 
kanaat ve irade gözlenmektedir. Aynı seviyede olmasa da aynı şeyin 
Fas ve Cezayir ile ilişkilerde de geçerli olduğunu söylemek müm-
kündür. Türk dış politikası açısından, özellikle doğal kaynak zengini 
ve görece olarak zengin Cezayir ile ekonomik işbirliği imkânlarının 
araştırılmasının önemli olduğu açıktır. Bu potansiyelin henüz değer-
lendirilmediği ve değerlendirilebilmesi için daha güçlü siyasi ilişki-
lerin gerektiği açıktır. 

Kronoloji 

Ocak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bu ülkeye resmi bir ziya-
ret gerçekleştirmiştir. 

11-12 Ocak Tunus Dışişleri Bakanı Refik Abdüsselam tarihlerinde 
Türkiye’de temaslarda bulunmuştur.

Ocak Tunus, Türkiye’nin önemli rol oynadığı Suriye’nin Dostları 
Girişimine ev sahipliği yapmıştır.

25 Şubat  Resmi bir ziyaret için Türkiye’de bulunan Libya Başbaka-
nı Abdurrahim el-Kib’i Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisinde 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmiştir. 

Mart  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Tunus’a resmi bir ziyarette 
bulunmuştur. Ziyarette yine konuşulan öncelikli konulardan 
bir tanesi Suriye krizi olmuştur.

Mayıs Tunus Milli Savunma Bakanı Türkiye’ye resmi bir ziyarette 
bulunmuştur. Tunus Savunma Bakanı Abdelkerim Zbıdı’yi 
kabul eden Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ziyaretin iki 
ülke için somut adımlar atmaya yönelik olduğunu söylemiştir.

Haziran  Ekonomi Bakanı Çağlayan Libya’ya bir ziyaret gerçekleştir-
miştir. Bakan Çağlayan Libya Geçiş Hükümeti Başbakanı 
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Abdurrahim el-Keib tarafından kabul edilmiş ve Libya Eko-
nomi Bakanı Ahmed el-Kosli ile bir araya gelmiştir.

4 Temmuz Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ve Libya Eğitim ve Öğre-
tim Bakanı Süleyman Ali el-Salihi 4 Temmuz 2012 tarihinde 
Türkiye’de bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede “Tür-
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Hükümeti Arasında 
Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştır.

20-21 Eylül Rabat Enerji Forumu Rabat’ta düzenlenmiştir. Söz konusu 
foruma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Murat 
Mercan başkanlığında bir heyet iştirak etmiştir.

Ekim  Fas Parlamentosundan sorumlu Devlet Bakanı Habib eş-
Şubeni ile Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ arasında 
Türkiye’de bir görüşme gerçekleşmiştir.

25-27 Kasım Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Cezayir’e resmi bir ziyaret 
gerçekleştirmiştir. İki ülke Dışişleri Bakanları başkanlığında-
ki görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutları gözden geçiri-
lerek karşılıklı ziyaretleri düzenli kılmak suretiyle ilişkilerin 
daha da geliştirilmesinde mutabık kalınmıştır.

25 Aralık  Tunus Başbakanı Hammadi el-Cibali Türkiye’ye resmi bir zi-
yarette bulunmuştur. Tunus Başbakanını Çankaya Köşkünde 
kabul eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tunus’un Türki-
ye için en ziyade dayanışmaya mazhar ülke niteliği taşıdığını 
belirtirken, Cibali de Türkiye’nin Yasemin Devrimi’ne verdi-
ği destekten dolayı minnettar olduklarını ifade etmiştir.

NOTLAR
1 Bu yazıda Mısır dışında kalan Fas, Tunus, Cezayir ve Libya çalışmaya konu edilmiştir. 

Mısır bu kitapta başka bir çalışmada ele alınmıştır. 
2 Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Ayın Tarihi (sonraki dip-

notlarda AT olarak kısaltılacaktır), 24 Şubat 2012. 
3 AT, 7 Mart 2012. 
4 AT, 8 Mart 2012. 
5 AT, 19 Mart 2012. 
6 “Tunus Dışişleri Bakanı ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi,” TC Dışişleri Ba-

kanlığı Resmi İnternet Sitesi, www.mfa.gov.tr, Erişim: 15 Mart 2013. 
7 “Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Tunus Dışişleri Bakanı Rafik Abdessalem ile 

Ortak Basın Toplantısı,” TC Dışişleri Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi, www.mfa.gov.tr 10 
Ocak 2012.

8 AT, 10 Ocak 2012.
9 TC Dışişleri Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi, Dış Politika Kronolojisi, www.mfa.gov.tr, 

Erişim 15 Mart 2012.
10 AT, 3 Mayıs 2012.
11 AT, 25 Aralık 2012. 
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12 AT, 25 Şubat 2012.
13 “Libya ile Türkiye ilişkileri,” Iran Turkish Radio, 26 Şubat 2012. 
14 “Libya’da yeni hükümetin göreve başlaması hakkında,” TC Dışişleri Bakanlığı, Güncel 

Resmi Açıklamalar, No. 248, 1 Kasım 2012. 
15 TC Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika Kronolojisi, 4 Haziran 2012.
16 AT, 4 Ocak 2012. 
17 “Dışişleri Bakanı Davutoğlu Cezayir’i ziyaret etti,” TC Dışişleri Bakanlığı, Basın Açıkla-

ması, 28 Kasım 2012, www.mfa.gov.tr. 
18 “Fas’tan Türkiye’ye 25 yıl sonra Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk ziyaret,” TC Dışişleri 

Bakanlığı, Güncel Gelişmeler, www.mfa.gov.tr, Erişim: 12 Mart 2013. 
19 “Türkiye-Fas ilişkileri memnuniyet verici,” Iran Turkish Radio, 20 Mart 2012.
20 “Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Fas Dışişleri Bakanı Sadeddin el-Osmani 

İle Ortak Basın Toplantısı,” TC Dışişleri Bakanlığı, Basın Açıklaması, 19 Mart 2012, 
Ankara.

21 TC Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika Kronolojisi, 21 Eylül 2012.
22 “Başbakan Yardımcı Bekir Bozdağ, Fas’lı Bakan Habib eş-Şubeni’yi ağırladı,” T.C. Başba-

kanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, 18 Ekim 2012. www.ytb.gov.tr, 
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Giriş
2012 yılında Türkiye’nin Afganistan ve Pakistan’a yönelik dış po-

litikasının gündemini oluşturan gelişmelere bakıldığında bunlar; 
Afganistan’da süregelen siyasi ve güvenlik alanındaki istikrarsızlığın 
giderilmesi için ikili ilişkiler, bölgesel çok taraflı toplantılar ve ulus-
lararası alanda Pakistan’ın sürece dâhil edilmesi amacıyla yürütülen 
politikalardan oluşmuştur. Üç ülke arasında Ankara’da yapılan üçlü 
zirve, Türkiye’nin bölgesel düzeyde Afganistan barış ve istikrarına 
verdiği destek politikası ve son olarak uluslararası düzeyde NATO 
ve diğer uluslararası örgütlerin toplantılarında yürüttüğü girişim-
ler 2012 yılında incelenebilecek konular arasında yer almaktadır. 
Kabil’de Mart ayında yaşanan helikopter kazası sonunda, iç siyaset-
te Türkiye’nin Afganistan’daki misyonunu ve konumunu sorgulayan 
eleştiriler de 2012 yılında Türkiye’nin dış politikasının gündemini 
meşgul etmiştir. Bunun yanı sıra Türkiye’nin, her iki ülkede de devlet 
ve devlet dışı aktörler aracılığıyla yürüttüğü ekonomik ve toplumsal 
sorumluluk projeleri dış politikanın gündeminde yer almıştır.

Türkiye’nin Afganistan ve Pakistan Politikası

Türkiye’nin genel olarak Güney Asya, özel olarak Orta Asya’ya yö-
nelik dış politikasının merkezinde Afganistan ve Pakistan yer almak-
tadır. İlk bakışta Afganistan ve Pakistan Türk dış politikasının ayrı 
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iki alanı gibi gözükse de, Türkiye’nin bölge politikasını birbirine bağ-
layan dış politika konularının başında gelmektedir. Ne var ki her iki 
ülke de bölgesel sistem içinde tam olarak istikrara kavuşmuş değil-
dir. Bu haliyle iki ülke, gerek zaman zaman kendi aralarında yaşanan 
siyasi gerginlik gerekse Afganistan’da sürmekte olan NATO operas-
yonları nedeniyle uluslararası ve bölgesel politikanın temel gündem-
lerinden birini oluşturmaya devam etmektedir. Afganistan’da süre-
gelen güvenlik yoksunluğu ve istikrarsızlık, Pakistan’da ise yaşanan 
siyasi istikrarsızlık Türkiye’nin bölge siyasetini doğrudan etkileyen 
bir unsur olmaya devam etmektedir. Öte yandan Afganistan ile Pa-
kistan arasında zaman zaman tırmanan siyasal gerginlik Türkiye’nin 
bölge siyasetinin daha hassas dinamikler üzerine oturmasına neden 
olmaktadır. Türkiye’nin her iki ülkeye yönelik dış politikasının arka-
sında üç temel etken olduğu söylenebilir. Bu durum özellikle 2012 
yılında daha fazla belirginleşmiştir. 

Bu anlamda birbiriyle doğrudan ilgili üç temel unsur Türkiye’nin 
bölgeye yönelik dış politikasının genel çerçevesini çizmektedir. Bi-
rinci unsur; her iki ülke ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geçici dış 
politika angajmanlarından öte, tarihsel olarak köklü bir zemin üzeri-
ne oturtulmuş olmasıdır. Tarihsel bağların varlığı, Türkiye’nin her iki 
ülkede gerek istikrarın sağlanması gerekse ikili ekonomik ve siyasi 
ilişkilerin derinleştirilmesinde daha fazla inisiyatif almasını gerek-
li kılmaktadır. Bu inisiyatifler, ekonomik yardım başta olmak üzere 
Türkiye’nin her iki ülkede de ekonomik ve toplumsal birçok projenin 
içinde yer almasını beraberinde getirmektedir. Özellikle Türkiye son 
yıllarda, TİKA aracılığıyla yürütmüş olduğu kalkınma projeleri ile 
Afganistan’daki ulusal yeniden yapılanmaya büyük destek sağlamak-
tadır. 2012 yılı itibarıyla, Türkiye’nin sadece Afganistan’da TİKA ve 
devlet-dışı diğer sivil toplum örgütleri aracılığıyla yürüttüğü toplam 
600 proje halen devam etmektedir. Bu projelerin 80 tanesini okul 
inşaatları oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra TİKA’nın, Afganistan 
genelinde herhangi bir ayrım yapmadan bugüne kadar 850 projeyi 
hayata geçirdiğini söylemek mümkündür. Bu yardımların genellikle 
eğitim, sağlık, su sanitasyon, ulaştırma ve tarım alanlarında yoğun-
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laştığı görülmektedir. Ayrıca alt yapı çalışmaları da halen devam et-
mektedir.1 Yine 2012 yılında TİKA aracılığıyla Türkiye, Afganistan’da 
NATO-Rusya Konseyi (NRC) tarafından yürütülmekte olan “Afga-
nistan ve Orta Asya Ülkeleri Kanun Uygulayıcı Personelinin Narko-
tik Suçlarla Mücadele Eğitimi” konulu proje kapsamında, Emniyet 
Genel Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 
Dairesi Başkanlığı tarafından Afganistan’da “Uyuşturucu Suç Soruş-
turmaları Kursu” düzenlemiştir.2

İkinci unsur ise, Türkiye’nin Afganistan’da sağlanacak istikrar 
ve güvenliği daha geniş ölçekte bölgede kurulacak istikrar ve düzen 
için oldukça önemli bir mesele olarak görmesidir. Söz konusu bakış 
açısı, Türkiye’nin Afganistan ve Pakistan arasından dengeli ve tutarlı 
bir strateji geliştirmesini ve her iki ülke arasında ortaya çıkabilecek 
muhtemel siyasal krizlerin önlenmesini dış politikasının merkezine 
almasına neden olmaktadır. 2012 yılı boyunca gerek ikili gerekse 
uluslararası zirvelerde Türkiye Pakistan’ın Afganistan ile ilgili tüm 
süreçlere dâhil edilmesi için çaba göstermiştir. Üçüncü unsur ise 
Türkiye’nin uluslararası sorumluluk politikasının bir parçası olarak 
düşünülebilecek ve özellikle Afganistan’da NATO misyonunun bir 
parçası olarak yürüttüğü angajmandır. 2014 yılında, NATO’nun mu-
harip güçlerini Afganistan’dan çekecek olması, söz konusu üç alanı 
birbirine daha sıkı bir biçimde bağlarken; aynı zamanda Türkiye’nin 
Afganistan-Pakistan politikasının birbirinden ayrılmaz bir düzlem-
de tartışılmasını gerekli kılmaktadır. 

Bu haliyle Türkiye’nin Afganistan ve Pakistan’a yönelik dış po-
litikasında uyguladığı ikili ilişkiler, bölgesel ilişkiler ve uluslararası 
platformlardan oluşan üç düzlem söz konusudur. İlki kuşkusuz, 
Türkiye’nin Afganistan politikasının merkezinde yer alan Afga-
nistan merkezli genel istikrar siyasetidir. Afganistan’da istikrarın 
sağlanması için Türkiye öncelikle Afganistan’ın ekonomik yeni-
den yapılanmasını, düzenli bir ulusal ordunun oluşturulmasını ve 
bütün etnik ve dini grupların ulusal yeniden yapılanma sürecine 
dâhil edilmesi gerektiğini savunmaktadır.3 Türkiye söz konusu he-
deflerin gerçekleştirilmesi için Pakistan’ın sürece dâhil edilmesi ge-
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rektiğini dile getirirken uluslararası toplumun da bu sürece destek 
olmasını istemektedir. 

Bölgesel ve Küresel Düzlem

Türkiye’nin başta Afganistan’da istikrarın sağlanmasında ve 
NATO’nun 2014 yılında tamamen çekilecek olmasının ardından 
bölgesel düzenin uluslararası toplumun silahlı gücü olmaksızın 
sağlanabilmesinde hayati olarak gördüğü en temel nokta, kuşkusuz 
Pakistan’ın da bu sürece dâhil edilmesidir. Bu görüşünü Türkiye, 
hem ikili zirvelerde hem de uluslararası zirvelerde sıklıkla dile getir-
mektedir. Nitekim 2012 Mayıs ayında, ABD’de yapılan NATO devlet 
başkanları zirvesi öncesi Türkiye Pakistan’ın da sürece dâhil edilmesi 
ve zirveye davet edilmesi gerektiğini savunarak bu konuda destek 
aramıştır.4 21 Mayıs’ta Chicago’da, düzenlenen NATO’nun Afganis-
tan konulu toplantısına, Türkiye’nin de çabasıyla5 Pakistan’ın davet 
edilmiş olması buna bir örnek teşkil etmektedir.6 

Chicago Zirvesi’nin sonuç bildirisinde, öncelikle Afganistan’ın 
daha istikrarlı ve güvenli bir ülke olma yolunda aşama kaydettiği 
ifade edilerek; ülkede güvenliği sağlama sorumluluğunun 2014 yılı 
sonuna kadar ISAF’tan Afgan Ulusal Güvenlik Güçleri’ne geçeceği 
belirtilmiştir.7 Çekilme gerçekleştikten sonra da Afganistan’a; eğitim, 
danışma ve yardım amaçlı birliklerin gönderileceği zirve sonrasın-
da yapılan açıklamalar arasında yer almıştır. Ayrıca zirvede, başta 
Pakistan olmak üzere diğer bölge ülkelerinin Afganistan’da barış, is-
tikrar ve güvenlik ortamının sağlanmasında önemli rolleri olduğu 
vurgulanmış ve bu bağlamda NATO’nun Pakistan ile ortak çalışma-
ya devam edeceği ifade edilmiştir. 

Bu yaklaşımın, Türkiye’nin bölge politikasıyla doğrudan bağlan-
tılı olduğu anlaşılmaktadır. NATO askerinin bölgeden çekilmesinin 
ve Afganistan’ın kendi güvenlik birimlerinin görevi devralmasının, 
sorunun çözümü için yeterli olmayacağı aşikârdır. Çünkü ülkedeki 
iç çatışma, altyapı eksiklikleri, siyasi mekanizmanın tam olarak ku-
rulamamış olması, Pakistan ile devam eden anlaşmazlıklar; ülkeyi 
ve buna bağlı olarak da bölgeyi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli 
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taşımaktadır. Bu durumun farkında olan Türkiye, söz konusu zirve 
sırasında yaptığı ikili görüşmeler ve açıklamalarda ISAF’ın muharip 
gücünü çekmesinden sonra da Afganistan’a desteğini sürdüreceğini 
belirtmiştir. Cumhurbaşkanı Gül toplantı sonrasında yaptığı açıkla-
malarda, ISAF’ın çekilmesi sonrasında da Türkiye’nin varlığını de-
vam ettireceğini belirttiği gibi Türkiye ile Afganistan arasında stra-
tejik işbirliği anlaşmasının da imzalanacağını ifade etmiştir.8 Benzer 
bir şekilde Başbakan Erdoğan da, Türkiye’nin Afganistan’dan en son 
çekilecek ülke olacağını açıklayarak, Türkiye’nin Afganistan ve bölge 
angajmanın çekilmeden sonra nasıl şekilleneceğini göstermektedir.

Chicago zirvesinden hemen sonra, Başbakan Erdoğan’ın Pakis-
tan ziyareti de aynı şekilde Pakistan-Afganistan işbirliğinin ve böl-
gesel düzende Pakistan’ın katkısının Türkiye’nin dış politikasının 
merkezinde olduğunu göstermektedir. Ziyaret, sadece uluslararası 
toplumun Afganistan politikasını tamamlayacak bir unsur olarak 
Pakistan’ın sürecin bir parçası olması gerekliliği açısından değil; aynı 
zamanda Türkiye’nin Afganistan’daki varlığı, ülkede istikrar ve gü-
venli bir geçiş döneminin sağlanması ve en önemlisi de Türkiye’nin 
Afganistan-Pakistan ilişkilerinin daha istikrarlı yürütülmesi konu-
sunda oynayacağı arabuluculuk rolünün güçlendirilmesi bakımın-
dan da oldukça önemlidir. Ayrıca NATO’nun, Kasım 2011’de Afga-
nistan-Pakistan sınırında 26 Pakistanlı askerin bombalı saldırıda 
ölümüne sebep olması üzerine, İslamabad yönetiminin NATO güç-
lerinin lojistik destek sağlamak için kullandığı sınırı kapatmasından 
sonra, söz konusu sınırı yeniden açması için Türkiye’nin arabulucu-
luk ve ikna çabaları da bu ziyaretin bir parçasını oluşturmuştur. An-
cak İslamabad yönetimi, bu konuda tam bir karar beyan etmemiştir.9 

Söz konusu ziyaret gündeminde iki ülke arasındaki ekonomik ve 
siyasi ilişkilerin daha yüksek bir seviyeye (2 milyar dolar) taşınması 
yer alsa da, Erdoğan verdiği mesajlarda Pakistan’ın Afganistan istik-
rarında önemli bir rol oynayacağını dile getirmiştir.10 Ziyareti sıra-
sında demokrasiye ve Pakistan’ın terörle mücadelesine vurgu yapan 
Erdoğan, iki ülkenin bölgesel gücüne dikkat çekerek ortaklık anlayı-
şının önemli olduğunu ifade etmiştir.11 Ayrıca ziyaret sırasında, Tür-
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kiye-Pakistan Yüksek Düzeyli İşbirliği İkinci Toplantısı yapılmış ve 
bu çerçevede sekiz anlaşma imzalanmıştır.12

Türkiye’nin bölge ülkelerini ve uluslararası kamuoyunu 
Afganistan’da istikrarlı bir geçişin Afganistan’ın iç dinamikleri ile 
sağlanmasına ikna konusundaki politikasını bölgesel düzeyde uygu-
ladığı bir başka alan da, 12 Eylül 2012 tarihinde dönem başkanlığını 
yürüttüğü AİGK/CICA aracılığıyla olmuştur. Dışişleri Bakanı Davu-
toğlu, AİGK/CICA Dışişleri Bakanları 4. toplantısı sırasında yaptığı 
konuşmada, 1992 yılında başlayan AİGK/CICA sürecinin geçen 20 
yılda, bölgesel işbirliği için önemli bir kurum haline geldiğini be-
lirtmiştir. Davutoğlu, diyalog yoluyla tartışmalı konularda bile ortak 
mutabakata varılmasında AİGK/CICA’nın başarılı olduğunu ifade 
etmiştir.13 Toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alan 
Afganistan konusunda açıklanan bildiride, BM’nin ve diğer ulus-
lararası örgütlerin rolüne dikkat çekilirken AİGK katılımcılarının 
Afganistan’da NATO sonrası sürecin istikrarlı bir şekilde sürdürül-
mesinde ortak hareket edeceği vurgulanmıştır. Yine toplantının so-
nuç bildirisinde Afganistan’ın bağımsızlığına vurgu yapılırken; gü-
venlik, barış süreci, ekonomik ve toplumsal kalkınma konularında 
katılımcı ülkelerin destek sağlayacağı açıklanmıştır.14 

Türkiye’nin Afganistan politikasının önemli mekanizmalarından 
biri olarak ortaya çıkan İstanbul Süreci de benzer şekilde Pakistan baş-
ta olmak üzere diğer bölgesel aktörleri Afganistan’da istikrar ve barış 
sürecine dâhil etme stratejisinin bir sonucu olarak düşünülebilir.

İstanbul Süreci

Türkiye, özellikle Afganistan-Pakistan arasında diyalog sürecinin 
istikrarlı bir mekanizma üzerinden yürütülerek kurumsal bir şekil 
almasını, bölge-içi diyalog sürecinin sağlanmasını ve farklı bölge-
sel örgütlerin konu üzerinde aynı amaç etrafında birleşmesini, söz 
konusu diyalog sürecinin temel hedefleri olarak ortaya koymuştur. 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, 14 Haziran’da Kabil’de dü-
zenlenen İstanbul Süreci: Bölgesel İşbirliği İçin Yeni Bir Gündem-
Asya’nın Kalbi Bakanlar Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada 
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kullandığı ifadeler de, Türkiye’nin üç ayaklı politikasının anlaşılması 
bakımından önemlidir. Davutoğlu’nun, “Afganistan, tam da Asya’nın 
kalbinde bulunmaktadır. Bu yüzden Afganistan; güvenli, istikrarlı ve 
müreffeh olmazsa, çevresinin de güvenli ve zengin olması mümkün 
değildir. İnanıyoruz ki, İstanbul Süreci ile harekete geçirilen olumlu 
enerji, istikrarlı ve müreffeh bir bölge için yürütülen çabaları güçlen-
direcektir”15 ifadeleri Türkiye’nin Afganistan konusunda kendisini 
nasıl konumlandırdığını göstermektedir. Bu anlamda, Türkiye’nin 
gerek bu süreçte önemli bir aktör olarak aktif bir rol oynaması ge-
rekse Afganistan ile Pakistan arasından gerginlikleri önleyici bir ülke 
olmak istemesi, bölge politikasının temelini oluşturmaktadır. 

Toplantı, özellikle bölge ülkeleri ve diğer bölgesel örgütler arasın-
da Afganistan konusunda diyalog artırıcı stratejilerin inşa edilmesi 
açısından en önemli platformlardan biridir. Türkiye başta BM olmak 
üzere, diğer bölgesel örgütlerin BM ilkeleri çerçevesinde hareket et-
mesi gerektiğini düşünmektedir. Nitekim 35 ülkenin katıldığı toplan-
tının sonuç bildirisinde, BM’nin temel prensiplerine vurgu yapılırken; 
egemenlik, toprak bütünlüğü ve devletlerin eşitliğinin bölgesel barış 
ve düzen için en önemli ilkeler olduğunun altı çizilmiştir. Temelde, 
Afganistan’da istikrarın sağlanması ve bölgesel işbirliğinin arttırılma-
sına dönük olan söz konusu toplantıda; ticaret, uyuşturucu kaçak-
çılığı ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda işbirliği 
yapılması da kararlaştırılmıştır.16 Bu kapsamda, toplantının sonunda 
kabul edilen bildiriyle İstanbul Süreci kapsamında ilk aşamada yedi 
güven artırıcı önlemin (GAÖ) uygulamaya konulması onaylanmıştır. 

Türkiye; terörle mücadele, narkotik, afet yönetimi, ticari fırsat-
lar, ticaret odaları işbirliği, bölgesel altyapı ve eğitim alanındaki söz 
konusu GAÖ’lerin uygulanmasının tamamına katılmış ve terörle 
mücadele GAÖ’sünün uygulanmasında Afganistan ve Birleşik Arap 
Emirlikleri ile birlikte lider ülke olmuştur.17 Türkiye’nin, tıpkı 2003 
Irak Savaş’ından sonra bölge ülkelerini aynı platformda bir araya ge-
tirerek Irak’ta istikrarın sağlanması konusunda ortak bir bakış açısı 
oluşturmaya çalışması gibi, İstanbul Süreci’nin de Afganistan için 
benzer bir amacı olduğu söylenebilir. İstanbul Süreci ile oluşturulan 
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platformun, 2014’de NATO’nun çekilmesinin ardından Afganistan’da 
güvenliğin geleceği ile ilgili önemli bir mekanizma olarak ortaya 
çıkması beklenmektedir. Türkiye, Afganistan konusundaki benzer 
görüşlerini sırasıyla; 8 Temmuz’da Tokyo’da ve 19-22 Temmuz tarih-
leri arasında Delhi ve Jaipur’da düzenlenen “Afganistan’da Barış ve 
İstikrar: Komşularının Katkısı” başlıklı bölgesel konferanslarda aynı 
şekilde dile getirmiştir.18 Özellikle Tokyo konferansında, Türkiye 
2015-17 yılları arasında Afganistan’a 150 milyon dolarlık bir yardım 
yapacağını açıklamıştır.19 

Türkiye’nin Afganistan ve Pakistan’a yönelik dış politikasını uygu-
ladığı bir başka alan ise, üç ülke arasında oluşturulan mekanizmadır.

Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirvesi

Türkiye’nin başkanlığında 2007 yılından bu yana gerçekleştirilen 
üçlü zirveler, Türkiye’nin bölgesel politikasının en önemli girişimle-
rinden birini oluşturmaktadır. Bu anlamda, 2012 yılındaki en önemli 
gelişmelerden biri, Türkiye-Afganistan-Pakistan arasında Ankara’da 
gerçekleşen üçlü zirve olmuştur. 11-12 Aralık tarihleri arasında yapı-
lan 7. Zirve, Türkiye’nin Afganistan’ın istikrarında Pakistan’ın daha 
fazla rol almasına yönelik politikasını kurumsal bir mekanizma üze-
rine oturtmuştur. Özellikle zirve öncesinde, Afganistan Ulusal Gü-
venlik Direktörünün Kabil’de bombalı saldırıya uğraması nedeniyle, 
Afganistan ve Pakistan arasında yaşanan siyasi gerginlik üçlü zirveyi 
iki ülke arasında diyaloğun sürdürülmesi için önemli bir zemin hali-
ne dönüştürmüş ve zirveyle birlikte siyasi gerginlik yumuşatılmıştır. 
Afganistan’ın, suikastın ardında Pakistan Talibanı’nı görmesi ve İsla-
mabad yönetimini önlem almamakla suçlamasına rağmen Türkiye’de 
düzenlenen zirve, yeni bir diyalog ortamı sağlayarak sorunun iki 
ülke arasından büyük bir krize dönüşmesini engellemiştir.20 

Temel olarak; güvenlik, ekonomik iş birliği, eğitim, parlamentolar 
arası iş birliği, siyasi diyalog ve karşılıklı güven gibi çok çeşitli konu-
lara odaklı olarak gerçekleştirilen üçlü zirve süreci kapsamında Ara-
lık ayında gerçekleştirilen toplantının teması ‘Bağlılık’ olarak belir-
lenmiştir. Zirve sonrasında yapılan ortak açıklamalarda, Afganistan 
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Yüksek Barış Konseyi’nin ülkeye barışı getirme çabalarından dolayı 
memnuniyet duyulduğu ifade edilirken İstanbul zirvelerinin önemi-
ne dikkat çekilmiştir. Üç ülkenin liderleri ayrıca İstanbul Forumu’nun 
ortaya çıkarmış olduğu mekanizmaların, özellikle üç ülke arasındaki 
ekonomi sektörlerini ve yatırımcıları bir araya getirmeşinden dolayı 
oldukça önemli olduğunu açıklamışlardır.21 Türkiye açısından zirve; 
üç ülke arasındaki ilişkileri sağlamlaştırmanın yanı sıra, bölgesel is-
tikrara katkı yapan bir siyasi işbirliği olarak görülmektedir.

Yapılan görüşmelerde, Türkiye-Afganistan-Pakistan arasındaki 
üçlü iş birliğinin, zirveler sürecinin başladığı 2007 yılındakinden çok 
daha kapsamlı ve ileri bir noktaya taşındığını belirten Cumhurbaş-
kanı Gül, süreç sayesinde diyalog ve iş birliği temellerinin her ge-
çen gün güçlendiğini vurgulamıştır. Sürecin, halkların ve bölgenin 
yararı gözetilerek, somut projelerin kararlaştırıldığı ve uygulamaya 
konduğu önemli bir platform vasfı taşıdığını kaydeden Cumhurbaş-
kanı Gül; üçlü iş birliğinin ülkelerin ötesinde bölgesel istikrar ve iş 
birliğine de katkıda bulunduğunu ve uluslararası toplum tarafından 
takdirle izlendiğini belirtmiştir.22

Zirve, üç temel alanda önemli sonuçlar ortaya çıkardı. İlki, üç 
ülke arasında ulaşım kapasitesini arttırmayı hedefleyen ve 2011 yı-
lında İslamabad, Tahran ve İstanbul arasında başlayan tren seferleri 
projesine Afganistan’ın da katılmayı kabul etmesidir.23 Yaklaşık 6500 
km’lik uzunluğun tren yolu ile doğrudan birbirine bağlanacak ol-
ması, taraflar açısından sadece ekonomik olarak değil aynı zaman-
da kültürel bir bağın da kurulması anlamına gelmektedir. Üç ülke 
ulaştırma bakanları, bu bağlamda bir araya gelerek söz konu amaç 
için bir çerçeve oluşturmuşlardır. Ayrıca, söz konusu amacı gerçek-
leştirmek için TOBB Uluslararası Lojistik Yönetim Şirketi’nin kurul-
ması kararlaştırılmıştır. Pakistanlılar tarafından ‘Gül Treni’ olarak da 
adlandırılan proje ile, Türk ürünlerinin Pakistan’a kadar tren yoluyla 
daha sonra da Afganistan’a karayoluyla ulaştırılması en önemli he-
deflerden biri olarak belirlenmiştir.

Zirvenin ikinci önemli sonucu ise; üç ülke arasında Üçlü Tica-
ret Konseyi’nin kurulması, yabancı yatırımların desteklenmesi, ti-
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cari bağların geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi ve özellikle hizmet 
sektörlerinde işbirliğinin artırılması amacıyla, karşılıklı Mutabakat 
Anlaşması’nın imzalanmış olmasıdır. Bu bağlamda, Üçlü Ticaret 
Konseyi’nin her yıl düzenli toplanması kararlaştırılırken; taraflar ih-
tiyaç duymaları halinde istedikleri zaman da bir araya gelmeleri yö-
nünde bir karar alınmıştır. Bununla birlikte, iş çevreleri ve girişimci-
ler için gerekli kolaylıkların sağlanması için anlaşmaya varmışlardır.24 

Üçüncü önemli sonucu ise, askeri işbirliğine dönük olmuştur. Üç 
ülke arasında, ortak askeri tatbikatların yapılabilmesine ilişkin va-
rılan anlaşma kuşkusuz bu işbirliğinin en temel ayaklarının birini 
oluşturmaktadır. Ayrıca, üç ülke arasında eğitim programlarının ha-
yata geçirilmesi de alınan kararlar arasında yer almıştır. Bu bağlam-
da, özellikle 5-9 Kasım tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen 
Özel Kuvvetler ve Doğal Afetler Araştırma ve Kurtarma tatbikatları-
nın tekrarlanması yönünde üç ülke isteklerini bildirmiştir.

Türkiye’nin Afganistan’daki Rolünün Sorgulanması

Türk dış politikasının kurumsal temellerinden birini oluşturan 
NATO üyeliği, NATO’nun özellikle 11 Eylül sonrasında değişen stra-
tejik angajmanları ve yeni askeri operasyon alanlarıyla birlikte yeni 
bir döneme girmiştir. Söz konusu yeni dönemin en belirgin hissedil-
diği alanların başında ise, NATO’nun Afganistan’da yürüttüğü ISAF 
misyonu çerçevesinde Türkiye’nin sağlamış olduğu askeri destektir. 
Türkiye, her ne kadar Afganistan’daki NATO’nun varlığına genel ola-
rak Afgan polis güçlerinin eğitimi, alt yapı çalışmaları ve toplumsal 
projeler bağlamında destek veriyor olsa da; bu konu özellikle iç ka-
muoyunda zaman zaman tartışmaların odağında yer almaktadır. 

2012 yılının Mart ayında, Kabil’de yaşanan helikopter kazası so-
nucu 12 Türk askerinin hayatını kaybetmesiyle bu tartışmalar tekrar 
gündeme gelmiştir. Özellikle muhalefet partileri, Türkiye’nin Afga-
nistan’daki varlığını gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ederek25; 
Türkiye’nin askeri güçlerini geri çekmesi için hükümete baskı ya-
parken Başbakan Erdoğan, “Türkiye’nin bir butik devleti olmadığı-
nı, güçlü bir devlet olduğunu” ifade ederek buna karşı çıkmıştır.26 
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Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamalar, muhalefet partileri tarafın-
dan eleştirilse de Türkiye söz konusu kazadan dolayı NATO’daki as-
keri varlığının sorgulanmasına ilişkin her hangi bir adım atmamış 
ya da açıklama yapmamıştır. Kazanın ardından Türkiye Afganistan’a 
olayın araştırılması için heyet gönderirken, yapılan incelemeler so-
nucunda helikopterin düşmesinin bir çatışma sonucu değil kaza so-
nucu olduğu anlaşılmıştır. Kaza ile birlikte Türkiye’nin askeri varlığı 
sorgulanmış olsa da; hükümet yaptığı açıklamalarda, 2014 yılında 
NATO’nun çekilmesinden sonra da Türkiye’nin varlığını devam 
ettireceğini birçok kez açıklamıştır. Söz konusu varlığın askeri bir 
boyutu olmasa da, Türkiye’nin tarihsel bağlarının varlığı bu politika-
sının arkasındaki en temel gerekçelerden biri olarak görülebilir.27 Bu 
tartışmanın ortaya çıkardığı en temel sonuçlardan biri, Türkiye’nin 
askeri gücünün barışçıl amaçlar açısından kullanılıyor olsa da ka-
muoyunun büyük çoğunluğunun bu göreve olumlu bakmamasının 
anlaşılmış olmasıdır.

Sonuç

2012 yılı Türk dış politikası açısından Afganistan ve Pakistan bağ-
lamında çok yoğun geçmese de, özellikle 2014 yılında NATO’nun 
ülkeden çekilmesi sonrası, Türkiye’nin nasıl bir politika izleyeceğini 
öngörmek açısından önemli ipuçları sağlamaktadır. NATO’nun çekil-
mesini müteakiben, güvenliğin Afgan güçlerine bırakılması sürecin-
de komşu ülkelerin ve uluslararası toplumun ne ölçüde destek sağla-
yacağı çok açık olmasa da; Türkiye 2012 yılında birçok defa NATO 
sonrası Afganistan’a ekonomik, siyasi ve askeri destek sağlayacağını 
açıklamıştır. Her ne kadar 2012 yılında Türkiye’nin Afganistan an-
gajmanları iç siyasette eleştirilerin odağında yer alsa da, resmi dü-
zeyde yapılan açıklamalar Türkiye’nin bölgesel dinamikleri de dikka-
te alarak sürecin içinde yer alacağını göstermektedir. Bu angajman 
siyasetinin Afganistan’la yürütülen ikili ilişkiler boyutunun yanısıra, 
özellikle Afganistan-Pakistan siyasi diyalog sürecini de zirveler aracı-
lığıyla devam ettireceği anlamına gelmektedir. Türkiye bu anlamda, 
2012 yılında Afgan iç siyasetinde tüm tarafların (etnik ve dini) ulusal 
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yeniden yapılanma sürecine dâhil edilmesi gerektiğini savunmuş ve 
taraflar arasında diyaloğun artırılması için çaba göstermiştir.

Bölgesel düzeyde Türkiye’nin politikasının genel çerçevesini; di-
ğer bölgesel aktörlerin bağımsızlık ve içişlerine karışmama ilkeleri 
çerçevesinde, Afganistan’daki; ekonomik, siyasi ve güvenlik alanla-
rında NATO sonrası sürece destek sağlamak oluşturmaktadır. 2014 
sonrası süreçte de, Türkiye Pakistan’ı ve diğer bölgesel aktör ve ör-
gütleri daha fazla inisiyatif almaya davet etmiştir. Türkiye’nin Afga-
nistan söz konusu olunca, uluslararası angajmanını oluşturan NATO 
mekanizması bu bakımdan oldukça önemli görülmüş ve 2012’de 
devlet başkanları zirvesiyle bu siyasetini uygulama imkânı bul-
muştur. Tüm bunların dışında Türkiye, 2012 yılında Afganistan ve 
Pakistan’da devlet ve devlet dışı aktörlerle birlikte yürütmüş olduğu 
kalkınma yardımı politikalarıyla söz konusu ülkelere önemli destek-
te bulunmuştur. Diğer bölge ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye, 
bu konuda oldukça ön plana çıkmaktadır. Özellikle Afgan polisinin 
eğitilmesi konusunda Türkiye, en çok inisiyatif alan ülkelerin başın-
da gelmektedir. Ancak geçiş sürecinin NATO’nun çekilmesinden 
sonra barındıracağı güvenlik zaafiyetleri, Türkiye’nin bölge angaj-
manlarının da sınırlarını oluşturmaktadır. Bu nedenle Türkiye, 2012 
yılının geneline bakıldığında, bütün tarafları ortak hareket etmeye 
davet ederek sürecin birlikte ele alınması gerektiğini savunmuştur.

Kronoloji
16 Mart Kabil’de yaşanan helikopter kazası sonucu 12 Türk askerinin 

şehit olması. 
27 Mart Duşanbe’de düzenlenen 5. Afganistan Bölgesel Ekonomik İş-

birliği Konferansı (RECCA-V) 
08-14 Nisan Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Or-

ganize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından 
Afganistan’da “Uyuşturucu Suç Soruşturmaları Kursu”nun 
düzenlenmesi. 

20-22 Mayıs Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Yu-
suf Rıza Gilani’nin davetine icabetle Pakistan’a bir ziyaret  
gerçekleştirmiştir.
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21 Mayıs Chicago’da düzenlenen NATO’nun Afganistan konulu  
toplantısı.

21 Mayıs Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyon 14. Dönem 
Toplantısı.

14 Haziran Kabil’de düzenlenen İstanbul Süreci: Bölgesel İşbirliği İçin 
Yeni Bir Gündem-Asya’nın Kalbi Bakanlar Toplantısı.

8 Temmuz Tokyo’da ve 19-22 Temmuz tarihleri arasında Delhi ve 
Jaipur’da düzenlenen “Afganistan’da Barış ve İstikrar: Kom-
şularının Katkısı” Bölgesel Konferansı.

12 Eylül Almatı’da düzenlenen Asya’da İşbirliği Ve Güven Arttırıcı Ön-
lemler Konferansı (AİGK) Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı. 

16 Ekim Bakü’de düzenlenen Ekonomik İşbirliği Konferansı.
5-9 Kasım Ankara’da gerçekleştirilen Özel Kuvvetler ve Doğal Afetler 

Araştırma ve Kurtarma tatbikatlarının görüşülmesi.
12 Kasım İslamabad’da gerçekleştirilen Narkotikle Mücadele Bölge-

sel Konferansı.
21-22 Kasım Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Pakistan ziyareti.
11-12 Aralık Türkiye-Afganistan-Pakistan arasında Ankara’da gerçekleşti-

rilen 7. üçlü zirve. 
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