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ÖNSÖZ 

 

 Dış politikanın amaçsal tarifi ‘‘ulusal çıkarların sağlanması’’  olarak 

ifade edilmektedir. Türkiye, Orta Doğu’daki toplumlar ile geçmiş 

tarihi ve kültürel münasebetleri bulunmaktadır. Türkiye, Orta 

Doğu coğrafyasına karşı politikalarında ilk başlarda Batı 

dünyasının sözcüsü olarak başlamıştır. İlerleyen zamanlarda 

yürüttüğü politikalarla Orta Doğu coğrafyasında dost ülke 

ifadesini aşarak kardeş ülkeden dem vurmaktadır. Türkiye 

yürüttüğü politikalarla Orta Doğu coğrafyasına önce model ülke 

olup ardından bölgedeki önemli bölgesel oyunculardan konumuna 

gelmiştir. 

‘‘Geçmişten Günümüze Türkiye Ortadoğu İlişkileri’’ 

çalışmasıyla Türkiye’nin kuruluştan günümüze kadar Ortadoğu 

devletleriyle olan ilişkileri  incelenmiştir. 

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümde 

Ortadoğu hakkında kavramsal çerçeve ortaya konulmuş olup 

tanımı ve konumu genel olarak sonuçları incelenerek ele alınmıştır. 

İkinci bölümde ise; Türkiye ile Ortadoğu devletleri arasında 1923 

‘te başlayan 2002 yılı itibariyle AKP dönemine kadar olan süreci 

tarihsel çerçevede ele almıştır. 

Üçüncü bölümde ise, Türkiye’nin dış politikasına yön veren 

etkenler neler olduğu ve bu etkenlerin açıklaması yapılmıştır. 
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GİRİŞ 

Orta Doğu bölgesi 20. asrın ilk yıllarından start vermek üzere her 

geçen zamandan sonra açık bir biçimde Türkiye’nin dış siyasetinde 

en problemli coğrafyalarından birisi durumuna gelmiştir. Orta 

Doğu siyasetini genel belirleyici işaretleri olan oryantalist 

perspektif ile çatışma yatkınlığı, Türkiye’nin Orta Doğu’ya karşı dış 

siyasetinde belirleyici maddelerden oluşmaktadır. Bu etkene 

ilaveten Türkiye’nin Orta Doğu coğrafyasında yaşayan halklarla 

geçmişten kalan tarihi ile kültürel ilişkilerinin bulunması yahut bir 

başka ifadeyle Osmanlı İmparatorluğu devrinde ve liderliğinde 

birkaç yüzyılı üzerinde beraberlik Türkiye’nin; Orta Doğu ile ilgili 

münasebetlerini, geçmişteki tarihin vermiş olduğu ağırlığı da ilave 

etmek oranıyla daha kompleks bir duruma getirmektedir (Aras, 

2003, s. 11).  

Orta Doğu’da bulunan devletler, coğrafyanın ehemmiyetini de 

dikkate aldığımız zaman sürekli gündeme gelmiştir. Ayrıca ara 

sırada kendi aralarında otorite mücadelelerine sahne olmuşlardır.  

Orta Doğu, Cumhuriyetin kurulumundan itibaren açık bir biçimde 

Türkiye’nin dış siyaseti açısından en problemli coğrafyalarından 

birisi olmuştur. Şarkiyatçı bakış açısı Türkiye’nin, Ortadoğu 

coğrafyasına karşı dış siyasetinde belirleyici ilkesi olmuştur. Bu 

durumdan başka; Türkiye, Orta Doğu coğrafyasında yaşayan 

toplumlarla tarihsel ve kültürel ilişkilerini olması ya da bir başka 

ifadeyle Osmanlı Devleti dönemindeki asırlarca birlikteliği tarihin 

yükünü de eklemek suretiyle ilişkileri karmaşıklaştırmıştır. Türkiye 

stratejik konumu sebebiyle ABD, Avrupa Birliği ile Ortadoğu 
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bölgesi ülkeleri arasında hassas bir politika benimsemiştir. Türkiye 

ile İsrail arasında geliştirilen ilişkiler ve bölgede kurulan PKK 

kampları konusu Ortadoğu ülkeleri ile Türkiye’nin ilişkilerini 

olumsuz yönde etkilemiştir. ABD ve AB Türkiye’yi demokratik 

yönetim yapısı nedeniyle bölge için “örnek ülke” olarak görseler 

de, bölge ülkelerine müdahalelerinin lojistik ülkesi olarak 

algılamışlardır. 

Dış siyasetin amaçsal tarifi, özü itibarı ile yurdun emniyetinin 

sağlanması, iktisâdi refahının korunması ayrıca geliştirilmesi, kısaca 

“ulusal çıkarların sağlanması” olarak ifade edilebilir. Buradan yola 

çıkarak milli menfaatlerin tanımı yapılmalıdır. “Günümüzde 

ekonomik refah ve ona bağlı olarak is dünyasının çıkarları baslı 

basına bir kategori oluştururken, güvenlik artık sadece askeri 

anlamda kullanılmamakta, çok daha geniş bir kavram olarak 

algılanmaktadır. Bunun yanı sıra ulusal çıkar kavramı, siyasi 

istikrar, çevre ve insan sağlığı, anti-terörizm, insan kaçakçılığı ile 

kadın ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesi gibi konuları da 

kapsamaktadır. Katılımcı demokrasinin gelişmesi ve 

küreselleşmenin etkisiyle doğru orantılı olarak ulusal çıkar kavramı 

da revizyona uğramakta, geniş bir yelpazeye yayılmaktadır” (Cris, 

2002, s. 141). 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ORTA DOĞU’NUN TANIMI VE KONUMU 

ORTA DOĞU’NUN TANIMI 

Orta Doğu ile ilgili yapılan araştırmalara bakıldığı zaman ilk göze 

çarpan durum,  bu ifadenin ihtivasının birbirinden başka olmasıyla 

ayrıca yapılan araştırmaya göre genişleyip daralmış olmasıdır. 

Bundan dolayı Orta Doğu’yla ilişkili araştırmaların genelinde ilk 

olarak Orta Doğu ifadesini içeriğinin tanımlaması yapılır. Orta 

Doğu, ifadesi Asya kıtasının konum olarak güneybatısında yer 

bulunan coğrafyaya verilen addır.  Lakin Orta Doğu’yla alakalı 

yapılan araştırmalarda bölgenin kesin sınırları çizilememiştir.  Orta 

Doğu bölgesi ilk olarak “Ön Asya”, “Güneybatı Asya”, ”Yakın 

Doğu” ve “Batı Asya” vb. adlar kullanılmış. 

İkinci Cihan Harbi’nden sonraki zamanda kullanımı gitgide yaygın 

bir durum alan “Orta Doğu” ifadesini ilk kez 1902 senesinde 

Amerikan deniz tarihçisi aynı zamanda stratejisi Albay A. Thyar 

Mahan tarafından National Rewiev adlı dergide yayınlanan Basra 

Körfezi’nin öneminden bahs ettiği “The Persian Gulf and 

International Relations” adlı makalesinde Arabistan ve Hindistan 

arasında bulunan coğrafyayı tanımlamak maksadıyla kullanılmıştır 

(Dursun,2003,s.2).  Bu terim özellikle askeri nitelikli olarak 

kullanılmıştır (Kocaoğlu,1995,s.5-6). Bu tanımı yönlendiren 

başlıca bakış ise Avrupa’yı dünyanın merkezi olarak kabul eden ve 

aynı zamanda dünyanın diğer coğrafyalarının merkeze olan 
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uzaklıklarına göre yakın, orta, uzak biçimde kategorize eden 

bakıştır. 

Birinci Cihan Harbi’nden akabinde Orta Doğu ifadesi resmiyetini 

kazandı. İngiltere’deki mevcut hükümetin, sömürge bakanlığı 

içerisinde “Middle Eastern Department” ismiyle idari organizasyonun 

oluşması ile resmiyete dökülmüştür ( Öngör, 1962, s.2). 

İkinci Dünya Savaşı’nda, Orta Doğu ifadesi daha çok büyük 

toprak parçası için kullanılmış. Akdeniz coğrafyasının doğu kesimi, 

K. Afrika’nın geniş bir bölümü de coğrafyanın içinde sayılmış ama 

bugün çoğunlukla Orta Doğu; Basra Körfezi ve Kızıl Deniz’in 

batısında bulunan devletler ile doğusunda bulunan devletlerle 

başlayarak, İran, Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Suriye, İsrail ve 

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bölgeyi içeren coğrafyaya 

konulan addır (Kocaoğlu,1995,s.6). 

ORTA DOĞU’NUN KONUMU 

Orta Doğu’nun Coğrafi Konumu 

Orta Doğu; insanlığın geçmişinde mühim bir yerde bulunan, aynı 

zamanda “eski dünya” adıyla da bilinen Asya, Avrupa ve Afrika 

anakaralarının birbirine yakın olduğu konumdadır. 13 ile 42 kuzey 

enlemleri içerisinde bulunmaktadır ( Öngör,1962, s.2).  Kuzey 

tarafında Türkiye, İran ile Afganistan’ın bulunduğu bölgeye Alp 

Dağ’ı kuşağının kapsamına girmektedir. Kuzey bölgede yüksek 

dorukları 5000 metrenin üzerinde olan Kafkas Dağları 

uzanmaktadır. Anadolu coğrafyasının kuzey kesiminde uzanan dağ 

sıraları, İran’da Elburz Dağı ve Kopet Dağı ismini alıp doğu 

yönüne doğru devam etmektedir. Anadolu coğrafyasının güney 
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kesiminde bulunan Toros Dağları, İran’daki bulunan Zağros 

Dağlarına düğümlenmektedir. Bu dağlar Himalaya Platosu’nun 

batı kısmında bulunan Pamir Dağları’na bağlanmaktadır. İran ile 

Afganistan etrafları dağlar tarafından kuşatılmış geniş, aynı 

zamanda yüksek olan platolar bulunmaktadır( Atalay,2004, s.477). 

Doğu Akdeniz’e kuzey-güney doğrultusunda paralel uzanan dağ 

sırası Suriye de Ensariye Dağları, Lübnan’da ise Lübnan Dağları 

ismini almaktadır. Irak’ta Fırat Nehri ile Dicle Nehri arasında kalan 

Mezopotamya bölgesi büyük bir sahayı kapsamaktadır. Arap 

yarımadasının doğu kesimi ile güney kesiminde yüksek dağlar ile 

platolar yer almaktadır. Basra Körfezi’nin güney kesiminde 

Umman bölgesine kadar uzanan kısmında tepeler ile alçak 

düzlükler yer almaktadır (Güney,2000, s.274). 

Orta Doğu coğrafyasının kuzeydoğu kısmında mevsimler arasında 

sıcaklık farkının çok olduğu step iklim görülmektedir. Lakin 

Karadeniz, Azerbaycan ile İran’ın Hazar Denizi’ne olan kıyıları 

nemli bir iklime sahiptir. Çevresi dağlar ile kuşatılmış olan İran’ın 

içlerinde çöller bulunmaktadır. Güney de, Arap yarımadasında 

sıcaklıkların artış göstermesi ve yağışın az olmasından dolayı çok 

geniş çöller bulunmaktadır. 

Basra Körfezi çevresinde yer alan kıyı kesiminde çoğunlukla düşük 

miktarda yağış almaktadır.  Fakat Basra Körfezin kıyıları; yaz 

mevsiminde nemli, sıcak bir havanın etkisinde kalmaktadır. 

Akdeniz kıyı kesiminde Akdeniz iklimi etkili olmaktadır ( Atalay, 

2004, s.477) . Yıllık yağış miktarı ile kuraklık derecesi bölgeler 

arasında farklı olsa da Orta Doğu’da görülen iklimin ana özelliği 

yağış azlığının olmasıdır ( Öngör, 1962, s.27).  Nüfus artış oranı 

yüksek olan bir bölgedir. Ortalama yaşam süresi fosil kaynaklar 
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yönünden zengin olan Körfez devletlerinde 70 yaş üstündeyken, 

nüfus artış hızının yüksek olduğu yoksul devletlerde ise 70 yaşın 

altında olmaktadır. Konuşulan dil bakımından en çok kullanılan dil 

Arapça’dır. Konuşulan dil bakımından en çok ikinci kullanılan 

lisansa Türkçe’dir. Körfez devletlerinde bütün ticaret ile yönetim 

işlerde İngilizce ortak dil olarak kullanılmaktadır. Suriye, Ürdün, 

Lübnan gibi ülkelerde Fransızca dili de konuşulmaktadır. ise 

İran’ın resmi  lisanı Farsça’dır(Atalay, 2004, s.480).   

Orta Doğu’nun Jeopolitik Konumu 

Orta Doğu dinsel yönden ilahi dinlerin merkezi konumundadır. 

Dini bakımdan bakılınca coğrafya kozmopolit bir yapıyı 

içermektedir. Müslümanların hatırı sayılır bir kesimi oluşturdukları 

coğrafyada Hıristiyan ile Yahudiler de hayatının devem 

ettirmektedir. Müslümanlar kendi içlerinde Sünniler ve Şiilerden 

oluşmuştur. Sünniler ve Şiilerden başka Hariciler, Nuseyriler, 

Dürziler de yer almaktadır. Hıristiyanlar, İstanbul, Antakya, Kudüs 

ile İskenderiye Patrikhanelerine bağlı Ortodoks Hristiyanlar geneli 

oluşturmaktadır. Bunlardan başka Greorgen Ermeni, Kıpti, 

Nasturi, Süryani, Maruni kiliselerine bağlılıkları olanlar ve Katolik 

Hristiyanalar ile Yezidiler yer almaktadır. Bununla birlikte üç 

büyük semavi din tarafından mukaddes sayılan Mekke-Medine-

Kudüs şehirleri bu coğrafyada bulunması bölgenin jeopolitik 

önemini daha da çoğalmaktadır ( Perinçek,2001, s.79). 

Diğer taraftan Avrupa’yı, Uzak Doğu bölgesine bağlayan İstanbul 

ve Çanakkale boğazları ile Süveyş Kanalı, Orta Doğu coğrafyasının 

jeo-stratejik ehemmiyetini daha da arttırmakta,  insanlık tarihi 

süresince dünya su trafiğinin en yoğun ile kozmopolit olduğu 

coğrafyadır. Zorunlu kıldığı için zaman süreci içerisinde çeşitli 
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üretim ve tüketim merkezleri bu yerleşim yerlerinde 

toplanmışlardır. 

 



 

8 

İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRKİYE – ORTADOĞU İLİŞKİLERİ 

1919-1923 DÖNEMİ 

Türkiye, bir devlet kurma mücadelesi verdiği dönemde de bir ulus 

devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduktan sonra da uzun süre 

Ortadoğu’yla ilişkilerini sınırlı tutmayı ve Batı’ya daha yakın olmayı 

tercih etti (Fırat ve Kürkçüoğlu, 2009a, s. 196). Bu hem yeni 

Türkiye’nin laik yapısı (Lewis, 2006, s. 401) ile Ortadoğu’nun dine 

dayalı hayatının uyumsuzluğundan, hem de Fransız ihtilalinden 

beri dünyada yaygınlaşan milliyetçilik akımının sonucu olan ulus 

devlet kurma isteğinden ileri geliyordu. Nitekim Ortadoğu ülkeleri 

de I. Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında Türkiye gibi ulus 

devlet olmaya çabalıyorlardı (Lewis, 2006, s. 404). Ancak 

Türkiye’nin Ortadoğu’dan uzak olma tercihi, yüzlerce yıllık 

kültürel, sosyal, dini, coğrafi, tarihi faktörlerin Türkiye'yi 

Ortadoğu’nun bir parçası yapması nedeniyle uzun ömürlü olmadı; 

Türkiye istemese de kuruluş aşamasında bile Ortadoğu ülkeleriyle 

ilişki kurmak zorundaydı (Fırat ve Kürkçüoğlu, 2009a, s. 196-197). 

Hatta o döneme ilişkin Ortadoğu politikası bazı durumlarda, 

bağımsızlık mücadelesi ile iç içe geçmiş durumdaydı.  

İlk olarak Birinci Dünya Harbi’nden sonra toplanan Paris Barış 

Konferansı’nda, galip gelen devletlerin Ortadoğu’ya ilişkin çıkar 

çatışmaları içinde oldukları görüldü: I. Dünya Savaşı esnasında 

İngiltere hem Avrupalı müttefikleriyle hem de Araplar ve 
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Yahudilerle yaptığı gizli anlaşmalarda muhataplarına birbiriyle 

çelişen sözler vermiş (Fırat, 2009a, s. 198-199) ve Paris Barış 

Konferansı’nda da herkes kendine verilen söz nedeniyle hak 

talebinde bulunmuştu (Fırat ve Kürkçüoğlu, 2009a, s. 200). Ayrıca 

Arapları temsilen Konferans’a katılan Emir Faysal, kendisine 

verilen bağımsızlık sözü karşılığında, Siyonistlerce kurulmak 

istenen Yahudi Devleti için Filistin'e göç izni veren bir anlaşmayı 

kabul etmişti (Fırat ve Kürkçüoğlu, 2009a, s. 200). İşte bu aşama 

sonrasında başlayan işgaller Arapların isteklerinin 

karşılanmayacağını gösterince, Arap milliyetçileri İngiltere ve 

Fransa'ya karşı cephe almış, Ortadoğu’da isyanlar çıkmış ve Arap 

milliyetçileri, işgallere karşı direnen Türk milliyetçileriyle temasa 

geçmişlerdi (Fırat ve Kürkçüoğlu, 2009a, s. 200). Her ne kadar bu 

temaslardan somut bir sonuç çıkmamışsa da, bunlar henüz 

kurulma aşamasında olan yeni Türkiye’nin Ortadoğu ile ilk politik 

ilişkileriydi.  

 19. yüzyılın ikinci yarısında orta ve doğu Avrupa'da doğmuş bir 

Yahudi hareketi olan Siyonizm’in üç temel amacı vardır (Keskin, 

2009, s. 201):  

• Mutlaka bir Yahudi devleti olmalıdır.  

• Bu devlet bağımsız, güvenli ve sürekli olmalıdır.  

• Dünyanın herhangi bir yerinde tehdit altında olan 

Yahudiler buraya gelebilmelidir.  

 Self-determinasyon: Öz belirtim, kendini yönetme hakkını 

belirleme. Kaynak: TDK, Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu.  

Atatürk (2005, s. 355) Nutuk’ta ifade ettiği üzere “Erzurum ve Sivas 

Kongresi’nde tespit edilen ilkeler, İstanbul’daki son Meclis-i Meb’usan’ca da 
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kabul edilip desteklenerek, Misak-ı Millî (28.01.1920) adı altında 

özetlenmişti.” O dönemde Araplara ilişkin politika da Misak-ı 

Millî'nin birinci maddesiyle saptanmıştı. Buna göre, Arapların 

çoğunlukta olduğu ve Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 

(30.10.1918) yapıldığı sırada işgal altında kalan Osmanlı 

topraklarının geleceği, bölge halkınca yapılacak bir oylamayla 

belirlenecektir (Fırat ve Kürkçüoğlu, 2009a, s. 202). Misak-ı Milli 

ile hem Arap halklarının self determinasyon hakkı kabul hem de 

Musul ve İskenderun gibi vilayetler oylamaya tabi tutulmadan 

Misak-ı Milli sınırları içinde tutulmuştur (Fırat ve Kürkçüoğlu, 

2009a, s. 202).  

 Misak-ı Millînin kabulünün üzerinden çok zaman geçmeden 

Suriye bölgesi Fransa, Irak ile Filistin bölgesi ise İngiltere mandası 

yönetimi altına girmiş (San Remo Anlaşması – 24.04.1920) ve 

Osmanlı Devleti bu durumu 10 Ağustos 1920’de Sevres Anlaşması 

ile kabul etmiştir (Fırat ve Kürkçüoğlu, 2009a, s. 202-203).  

Destek sağlamak için kurulan oluşumun adı her ne kadar “Hilafet 

Komitesi” olsa da, Hint Müslümanları Türkiye’ye olan desteklerini 

hilafetin kaldırılması sonrasında bile sürdürmüşlerdir 

(Akdevelioğlu ve Kürkçüoğlu, 2009a, s. 210).  

Kurtuluş Savaşı döneminde İran’la olan ilişkiler ise oldukça 
mesafeliydi; bunun sebepleri ise, geçmişten kaynaklanan 
soğukluklar; İttihat ve Terakki Fırkası, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun son zamanlarında İran, Azerbaycan’ını işgal 
etmesi, İran’ın İngiltere’nin tepkisini çekmek istememesi, sınırdaki 
Kürt aşiretlerle ilgili görüş ayrılıkları ve İran’ın Paris 
Konferansı’nda Osmanlı’dan toprak talep etmesi olarak sayılabilir 
(Akdevelioğlu ve Kürkçüoğlu, 2009a, s. 202-206).  
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Daha önceden İngiltere’ye bağlı olan Afganistan’ın 1919’da sınırlı 

bir bağımsızlık elde etmesi sonrasında kurulan Kabil Hükümeti, 

Türkiye ilişki kurma konusunda oldukça istekli davranmıştır. Bu 

kapsamda 1920’de Abdurrahman Bey Kabil’e Ankara Hükümeti 

temsilcisi olarak atanmış, 1 Mart 1921’de ise Kabil ve Ankara 

hükümetleri arasında Sovyet Rusya’nın desteğiyle bir anlaşma 

imzalanmıştır. Bu anlaşma Ankara’nın Gümrü Anlaşması’ndan 

sonra imzaladığı ikinci uluslararası anlaşma olması nedeniyle 

önemli olmasının yanında, bu anlaşmayla Ankara ve Kabil 

Hükümetlerinin birbirlerinin bağımsızlıklarını tanımaları ve 

Ankara Hükümeti’nin Afganistan’a “kültür alanında yardım etmeyi, 

öğretmen ve subay göndermeyi” kabul etmesi nedenleriyle de ayrıca bir 

öneme sahiptir (Akdevelioğlu ve Kürkçüoğlu, 2009a, s. 207-209).  

Öte yandan Kurtuluş Savaşı döneminde Türkiye en çok destek 

verenlerden biri de Hintli Müslümanlar olmuştur. Hint 

Müslümanları hem lobicilik anlamında hem de maddi destek 

sağlama anlamında oldukça yararlı olmuşlar, ayrıca on binlerin 

üzerinde katılımlarla kurtuluş mücadelesini destekleyen mitingler 

düzenleyerek dünya kamuoyunun dikkatini işgallere çekmişlerdir. 

Bombay’da kurulan “Hilafet Komitesi”, İngiltere’nin Hindistan 

İşleri Bakanlığı’na ve Dışişleri Bakanlığı’na Türkiye’ye karşı yapılan 

haksızlıkların kesilmemesi halinde Hindistan’da isyan 

çıkaracaklarını bildirmiştir. Ayrıca Hintli Müslümanlar tarafından 

kurulan bir heyet Papa ve İtalya nezdinde işgallerin durdurulması 

için girişimlerde bulunmuştur (Akdevelioğlu ve Kürkçüoğlu, 

2009a, s. 209-213).  

Öte yandan Lausanne Antlaşması’ndan sonra Ortadoğu’ya iki 

(geçici) aktör daha katılmıştır; Türkiye Ortadoğu’da,  Suriye ile 
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Irak’ın, Fransa ve İngiltere’nin manda yönetimi altında olması 

nedeniyle ilişki içine girmiştir (Sandıklı ve Karabel, 2016, s. 10).  

 Lausanne Antlaşması’nın Ortadoğu’ya ilişkin sonuçlarına kısaca 

bakılırsa (Oran, 2009, s. 223-225):  

i. Güneyde 20.10.1921 tarihli Türk-Fransız Anlaşması’nın 

belirlediği sınırlar kabul edilmiş ve Sancak (Hatay) Türkiye sınırları 

dışında kalmıştır.  

ii. Doğuda Irak sınırı tam olarak saptanamamış, konuya İngiltere 

ve Türkiye arasında dokuz aylık bir süre içinde dostça bir çözüm 

bulunması, aksi takdirde Milletler Cemiyeti tarafından çözüleceği, 

bu çözüm gerçekleşene kadar İngiltere ve Türkiye Hükümetlerinin 

sınırı değiştirecek herhangi bir harekette bulunmayacakları hükme 

bağlanmıştır.  

1923-1950 DÖNEMİ 

Bilindiği üzere Musul, 11. yüzyıldan 15 Kasım 1918’de İngiltere 

tarafından işgal edilinceye kadar aralıksız Türklere ait olan ve 

Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında işgal edilen bir bölgeydi 

(Uzgel ve Kürkçüoğlu, 2009, s. 261). Musul sorunu Lausanne’da 

çözülememiş, ardından 1924 yılında Haliç Konferansı’nda ele 

alınmış ancak burada da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı (Uzgel 

ve Kürkçüoğlu, 2009, s. 261). Lausanne Antlaşması’nda 

belirlendiği gibi, Musul meselesi İngiltere ve Türkiye Cumhuriyeti 

arasında çözümlenemeyince, konu Milletler Cemiyeti’ne havale 

edilmiş, oluşturulan komisyon da Musul’un Irak’ta kalmasını 

(Sandıklı ve Karabel, 2016, s. 10) önermiş, sonuçta 16 Aralık 1925 

tarihli Milletler Cemiyeti Meclisi komisyonun teklifi yönünde karar 
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vermiştir (Uzgel ve Kürkçüoğlu, 2009, s. 261-265). Öte yandan bu 

karar kapsamında Irak, Musul’dan elde edeceği petrol gelirlerinin 

yüzde onunun yirmi beş sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti’ne 

ödenmesine de karar verilmiştir (Türkmen, 2014, s. 3). Bu arada 

İngiltere Musul meselesinin ancak bu şekilde çözülmesinin 

ardından Türkiye ile yakınlaşmaya başlamış (Sandıklı ve Karabel, 

2016, s. 10-11), İstanbul’da bulunan büyükelçilik binasını bile 

1926’da Ankara’ya taşımıştır (Uzgel ve Kürkçüoğlu, 2009, s. 258).  

Sancak (Hatay) konusu, Lausanne sonrasına kalan bir diğer 

meseledir. Bilindiği üzere Sancak Misak-ı Milli sınırları içinde 

olduğu halde, yani Mondros Ateşkes Anlaşması sırasında Osmanlı 

toprağı olmasına rağmen, 9 Kasım 1918’de İngilizler tarafından 

işgal edilmişti (Fırat, 2009b, s. 280). Ardından Birinci Dünya Harbi 

sırasında kendi aralarında yaptıkları gizli anlaşmalar (Fırat 2009a, 

s. 198-199) uyarınca İngiltere Sancak’ı Fransızlara bırakmış, 20 

Ekim 1921 tarihinde imzalanan Türk-Fransız Anlaşmasıyla da 

Sancak Türkiye dışında özel bir yönetim altına konulmuştur (Fırat, 

2009b, s. 280). Daha önce bahsedildiği üzere Lausanne’da da bu 

sınır kabul edilmişti.  

 Osmanlı döneminde İskenderun Sancağı veya Sancak olarak 

bilinen İskenderun-Antakya bölgesine Hatay ismini 1936 yılında 

Mustafa Kemal Atatürk, geçmişte Orta Asya coğrafyasında 

kurulmuş olan Hatay Devleti’nden esinlenerek, vermiştir. Hatay 

isminin Güneş-Dil Teorisi’yle bağlantılı olarak hem Sancak’ın 

Türklüğüne vurgu yapmak hem de Eski Hitit Uygarlığının (ki aynı 

teori kapsamında Eti Uygarlığı denmekteydi) Türklükle 

bağlantısını kurmak üzere verildiği ileri sürülmektedir (Fırat, 

2009b, s. 279-280).  
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1930 yılında yapılan Suriye Anayasası’na Sancak’ın özel yapısına 

ilişkin hükümler konulmuş, 1936 yılında da Fransa Suriye’deki 

manda yönetimini Avrupa’daki Nazi hareketlenmesi nedeniyle 

bırakmaya karar verince Suriye ile bir ön anlaşma imzalamış, bu da 

Sancak’ın özel yapısını tehlikeye sokmuştu (Fırat, 2009b, s. 280-

282). Fransa’nın Suriye’yle yaptığı anlaşmanın bir benzerini 

Sancak’la yapmasını isteyen Türkiye, bu isteği Fransa tarafından 

reddedilince konu Milletler Cemiyetine taşıdı. Konuya ilişkin 

olarak hazırlanan raporu değerlendiren Milletler Cemiyeti aldığı 

kararla, özetle, Sancak’ın ayrı bir anayasası olacağını, içişlerinde 

bağımsız, dışişlerinde Suriye’ye bağlı olacağını, resmi dilin Türkçe 

olacağını, Türkiye ve Fransa’nın aralarında yapacakları bir 

anlaşmayla Sancak’ın toprak bütünlüğünü koruyacaklarını kabul 

etmiş oldu. Nitekim Milletler Cemiyetince belirlenen bir heyet 

Sancak Anayasası’nı hazırlamış ve bu Anayasa 29 Mayıs 1937’de 

Cemiyet-i Akvam Konseyi’nde oybirliğiyle kabul edilmiştir (Fırat, 

2009b, s. 283-287).  

Yapılan seçim sonucu 2 Eylül 1938’de Sancak Meclisi açıldı ve o 

gün devletin adı Hatay olarak değiştirildi. Nihayet 23.06. 1939 

tarihinde Fransa devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 

Ankara’da, "Türkiye ile Suriye Arasında Toprak Sorunlarının 

Kesin Çözümüne İlişkin Anlaşma" bir ay sonra yürürlüğe girmek 

üzere imzalandı. 29.06. 1939‘da Hatay Meclisi, Türkiye 

Cumhuriyeti’ne katılması yönünde kararını almış 7 Temmuz 1939 

tarihinde ise TBMM, Hatay ilini kuran Kanunu kabul etmiştir 

(Fırat 2009b, s. 287-291). Kısaca Hatay sorununun çözümü, 

uygulanan akılcı ve stratejik vizyon sayesinde, Cumhuriyet 

tarihinin en büyük dış politika başarılarından biri olmuştur 

(Sandıklı ve Karabel, 2016, s. 11).  



 

15 

İran ile olan sınır 1913 tarihli İstanbul Protokolü’ne 

dayanmaktaydı ancak fiili sınır belirleme araya giren savaşlar 

nedeniyle yapılamamıştı. Bu nedenle sınır boylarında yerleşik 

aşiretlerin sık sık kolluk güçlerinden kaçmak için diğer tarafa 

geçmeleri her iki ülke açısından sorun teşkil ediyordu 

(Akdevelioğlu ve Kürkçüoğlu, 2009b, s. 360). Nitekim 1926’da 

imzalanan Güvenlik ve Dostluk Antlaşması da, İran ile ilişkilerde 

önemli bir adım olmasına karşın, sınır ve aşiretler meselesini 

çözememişti (Sandıklı ve Karabel, 2016, s.11-12). 1926 

anlaşmasıyla taraflar birbirlerine karşı pasif tarafsızlık sözü verirken, 

1928 yılında bu anlaşmaya ek protokolde bu durum aktif tarafsızlığa 

dönüştürülmüştür. 1930 yılında Ağrı’da yaşanan bir isyan 

sonucunda, isyancılar İran sınırı içinde olan Küçük Ağrı’ya 

kaçmışlar, Türkiye de fiili bir durum yaratarak Küçük Ağrı’yı işgal 

etmiştir. Bunun üzerine çıkan anlaşmazlık Tahran’da Ocak 1932 

tarihinde imzalanan ‘‘Uzlaşma, Adli Tesviye ve Hakem 

Antlaşması’yla’’ neticiye kavuşturulmuştur (Akdevelioğlu ve 

Kürkçüoğlu, 2009b, s. 362-363). Bu anlaşmayla birlikte İran ile 

ilişkiler II. Dünya Savaşı’na kadar “altın yıllar”ını yaşamıştır 

(Akdevelioğlu ve Kürkçüoğlu, 2009b, s. 357).  

 Pasif tarafsızlık, taraflardan birine dışarıdan yapılacak bir saldırı 

durumunda diğer tarafın tarafsız kalmayı sürdürmesi halidir 

(Akdevelioğlu ve Kürkçüoğlu, 2009b, s. 361).  

 Aktif tarafsızlık, taraflardan birine dışarıdan yapılacak bir saldırı 

halinde, diğer tarafın duruma çare bulmak için elinden gelen çabayı 

göstermesidir (Akdevelioğlu ve Kürkçüoğlu, 2009b, s. 361-362).  

Türkiye’de cumhuriyet ilan edilmesinin hemen ardından, o dönem 

İran Savunma Bakanı olan Rıza Han, Kemalist ideolojiyi örnek 
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alarak benzer kurumların hayata geçirilmesi, hatta cumhuriyet ilan 

edilmesi konusunda çalışmaya başlamıştı. Ancak 3 Mart 1924’te 

Halifeliğin kaldırılması İran’da endişe uyandırdı, ardından 1925’te 

Kaçar hanedanı Pehlevi hanedanı kuruldu. Bu durum İran’ın 

Türkiye’yi örnek almasını engellememiş ve sıcak ilişkiler İran 

1941’de işgal edilip Şah Rıza Pehlevi sürgüne gönderilene kadar 

artarak devam etmiştir (Akdevelioğlu ve Kürkçüoğlu, 2009b, s. 

357-359).  

Afganistan ile Kurtuluş Savaşı döneminde kurulan dostane ilişkiler 

zaman içinde gelişmiş ve 25 Mayıs 1928’de Amanullah Han’ın 

Türkiye ziyareti sırasında Türk-Afgan Dostluk ile İşbirliği 

Antlaşması imzalanmıştır (Sandıklı ve Karabel, 2016, s. 11-12). Bu 

olumlu ilişkiler, Amanullah Han’ın devrilmesi sırasında kısa bir 

süre kesintiye uğramış olsa da, II Dünya Savaşı’na kadar sürmüştür 

(Akdevelioğlu ve Kürkçüoğlu, 2009b, s. 364-365).  

Bunların dışında Türkiye, 1926 yılında Suudi yönetimini tanıyarak 

Cidde şehrinde bir maslahatgüzarlık açmış, 1929 senesinde ise 

Hicaz ve Necid Krallığı’yla Türkiye arasında Dostluk ve Barış 

Anlaşması imzalanmıştır. Diğer taraftan Türkiye’deki batılılaşma 

hareketleri Mısır’da da ilgi görmüş ve Nisan 1937 tarihinde 

Ankara’da Mısır’la bir dostluk antlaşması imzalanmıştır (Sandıklı 

ve Karabel, 2016, s. 11-12).  1932’den itibaren Suudi Arabistan 

Krallığı olmuştur (Sandıklı ve Karabel, 2016, s. 11).  

Irak, 1932 yılında İngiltere’den kısmen bağımsızlığını kazandıktan 

sonra, çevre ülkelerle ilişkilerini geliştirebilmek ve İran’la olan sınır 

problemlerini çözüme kavuşturabilmek için 1933 yılında 

Türkiye’ye İran’ın da katılacağı üçlü bir saldırmazlık anlaşması 

yapılmasını önermişti. Ancak Türkiye, İngiltere’nin halen Irak’ın 
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dışişlerine karışabilme yetkisi olduğu için İngiltere’nin, aralarındaki 

ikili anlaşmalar nedeniyle de SSCB’nin bu anlaşmaya taraf olması 

şartını koşmuş, İngiltere bu teklifi reddedince de anlaşma teklifleri 

geri çekilmişti. Ancak SSCB bu anlaşmaya Afganistan’ın da dâhil 

edilmesini önerince Sadabat Paktı 1935 yılında Cenevre’de 

Afganistan, Irak, İran ve Türkiye arasında parafe edilmiş,          

08.07. 1937’de Tahran kentinde bulunan Sadabad Sarayı’nda da 

imzalanmıştır (Akdevelioğlu ve Kürkçüoğlu, 2009b, s.365-369). 

Sadabad Paktı, dört ülkenin birbirlerinin sınırlarını ihlal 

etmemelerini; karşılıklı olarak birbirlerinin içişlerine 

karışmamalarını, birbirlerinin siyasi rejimlerini devirmeye çalışan 

girişimlere engel olmalarını ve ortak menfaatlere ilişkin uluslararası 

hususlarda görüş alışverişinde bulunmalarını kayıt altına 

almaktadır (Sandıklı ve Karabel, 2016, s. 12).  

Son olarak Türkiye, İkinci Dünya Harbi’nden sonraki zamanda 

Arap devletlerinin bağımsızlıklarını desteklemiş, 1945 senesinde 

Arap Birliği’nin kuruluşuna destek vermiş, 1946 yılında Lübnan ve 

Suriye’nin, 1947 yılındaysa Ürdün’ün bağımsızlıklarını tanımış ve 

1948’de diğer Arap devletleriyle birlikte Birleşmiş Milletler Genel 

Kurulu’nda görüşülen Filistin’in Taksim Planı’na aleyhte oy 

kullanmıştır. Fakat ‘‘1948 yılında Filistin Uzlaştırma 

Komisyonu’nun kurulmasını Arapların aksine destekleyip,         

1949 senesinde ise İsrail devletini tanıyan ilk Müslüman 

devlettir’’(Sandıklı ve Karabel, 2016, s. 13).  

 Türkiye, BM Genel Kurulu’nda görüşülen Filistin’in Taksim 

Planı’nda aleyhte oy kullanmıştır. Ancak BM Genel Kurulunda 

görüşmelerin başladığı 1947 yılından itibaren Filistin’de Arap ve 

Yahudi toplumları arasında çatışmalar çıkmaya başlamış ve İsrail 
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1948 yılında resmen kurulduğunu ilan etmişti. 1948 sonunda 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Amerika, Fransa ile Türkiye 

Cumhuriyeti’nden oluşan Filistin Uzlaştırma Komisyonu’nun 

kurulmasına ilişkin kararı almıştır. ‘‘Türkiye’nin Komisyon’da 

beklendiği gibi Arap yanlı bir tutum sergilemeyip tarafsız bir tutum 

takınması Arap Devletleriyle Türkiye’nin arasının açıklamasına 

neden olmuştur’’ (Erhan ve Kürkçüoğlu, 2009a, s. 635-640).  

1950-1960 DÖNEMİ 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’nin Ortadoğu politikası iki 

unsurdan etkilenmiştir; ilk olarak Soğuk Savaş’ın başlamasıyla 

Türkiye Sovyet tehdidi karşısında Batı ile bir güvenlik ittifakına 

girmiş, dış politikaları buna bağlı ve batılılaşmaya yönelik olarak 

belirlenmiştir. İkinci olaraksa Ortadoğu devletlerinin 

bağımsızlıklarını kazanmaları nedeniyle, onlarla doğrudan ilişki 

kurmaya başlamıştır (Sandıklı ve Karabel, 2016, s. 13).  

Türkiye, Cumhuriyetin kuruluşundan beri uyguladığı 

“çağdaşlaşma” hedefiyle bağlantılı olarak Avrupa ile bütünleşmeye 

çalışmış, bu kapsamda NATO, Avrupa Konseyi, Avrupa 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve (ilerleyen dönemde) Avrupa 

Topluluğu ile münasebetler geliştirmiştir. Bununla birlikte aynı 

amaçla Ortadoğu’da etkinliğini artırmaya çalışmış ve Ortadoğu 

politikasını Batılı bakış açısıyla belirlemiştir. Ancak bu çaba, 

Ortadoğu ülkeleri nezdinde Türkiye’nin emperyalist güçlerle 

birlikte hareket ettiği izlenimini oluşturmuş ve olumsuz sonuçlara 

da sebep olmuştur (Sandıklı ve Karabel, 2016, s. 13).  
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ABD’de Başkan Eisenhower döneminde, komünist SSCB ve Çin 

Halk Cumhuriyeti’nin dünyayı tehdit ettiği inancı gittikçe 

artmaktaydı. ABD’de 1953 Ekim'inde yürürlüğe giren “Yeni Bakış 

Stratejisi”; Sovyetlerin herhangi bir saldırısına kitlesel bir karşılık 

verilmesini; özellikle doğu Avrupa ülkelerinin SSCB'yle ilişkilerinin 

bozulması için psikolojik bir savaş yürütülmesini; CIA’nin 

komünist tehdidi altındaki ülkelerde gizli operasyonlar yürütmesini 

ve Ortadoğu ile Asya-Pasifik bölgelerinde yeni ittifaklar 

kurulmasını kapsayan dört esas politikadan oluşmaktaydı. Bu 

kapsamda taktik ve stratejik nükleer silahlar geliştirilmeye ve SSCB 

yakınlarındaki ülkelerde askeri üsler yapılmaya başlandı. Nitekim 

bu dönemde Türkiye’de de Amerikan üsleri açılmıştır (Erhan, 

2009, s. 361-363).  

Yine SSCB ve komünist tehdit kapsamında, Ortadoğu’daki 

savunmanın Türkiye, Irak, İran, Pakistan ve Suriye üzerinden 

gerçekleştirilmesi düşüncesi ABD tarafından ortaya atılmıştır. Bu 

çerçevede önce Türkiye Cumhuriyeti ile Irak arasında 24.02. 1955 

tarihinde Karşılıklı İşbirliği Antlaşması imzalanmış, ardından 1955 

yılı içerisinde sırasıyla İngiltere, Pakistan ve İran Pakt’a 

katılmışlardır. ‘‘Ancak Pakt, İsrail’in ve Arap devletlerinin tepkisini 

çekmiştir. Mısır, Suriye ile S. Arabistan pakta net bir şekilde karşı 

çıkmış; Lübnan ve Ürdün’se Pakt’tan uzak kalmayı seçmiştir’’ 

(Sandıklı ve Karabel, 2016, s. 14). Bağdat Paktı’nın Türkiye 

üzerindeki etkisi ise olumsuz oldu. Buna göre Türkiye’nin Arap 

devletleriyle arasındaki sıcaklık kaybolduğu gibi, Mısır ve Suriye 

gibi ülkelerle ilişkileri gerildi. Ayrıca İsrail ile olan ilişkiler de 

bozuldu (Fırat ve Kürkçüoğlu, 2009b, s. 626-627).  
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‘‘Bağdat Paktı’nın adı 18 Ağustos 1959'da CENTO ismiyle 

değiştirilip merkezi ise Ankara'ya olarak belirlenmiştir’’ 

(Akdevelioğlu ve Kürkçüoğlu, 2009c, s. 651).  

1955 yılı ve sonrasında Mısır Doğu Bloku ülkeleri ile yakınlaşmaya 

başlamıştı. Son olarak Mısır Devlet Başkanı Nasır’ın Moskova’ya 

yapacağı ziyareti açıklaması üzerine durumdan rahatsız olan ABD, 

15 Temmuz 1956’da Mısır’a yapmakta olduğu yardımları 

durdurduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler ve İngiltere’nin de 

benzer tepkiler vermesinin ardından 26 Temmuz’da Mısır Süveyş 

Kanalı’nın millileştirildiğini ilan etti. 16 Ağustos’ta 22 ülkenin 

katılımıyla Londra’da bir konferans düzenlendi. Konferansta 

Süveyş Kanalı’nın uluslararası bir kuruluşça yönetilmesi, Mısır’a 

adil bir gelir sağlanması ve Süveyş Kanalı Şirketi’ne tazminat 

verilmesi yönünde bir karar alındı. Ancak Mısır kararından 

vazgeçmedi. Londra Konferansı tekrar toplanıp aynı kararları 

tekrar aldı, ama sonuç değişmedi. Bunun üzerine 29.10.1956 

tarihinde İsrail devleti Mısır’a karşı saldırdı. Fransa ile İngiltere’de 

savaşı durdurmaları ve kanalı boşaltmaları için İsrail ve Mısır’a 

ültimatom verdiler. Ültimatomu İsrail kabul edip, Mısır 

reddedince de İngiltere ve Fransa Mısır’a karşı saldırıya geçtiler. 

Birçok devlet tepki gösterince İngiltere ile  Fransa 3 Aralık 1956 

tarihinde Mısır’dan çekilecekleri yönünde açıklama yaptılar. Bu 

şekilde Süveyş Kanalı’nın millileştirilmesi süreci tamamlanmış 

oldu (Fırat ve Kürkçüoğlu, 2009b, s. 627-629).  

Türkiye’nin bu dönemde İsrail’le karşılıklı elçilik açtıkları (Erhan 

ve Kürkçüoğlu, 2009a, s. 641-642), 1953’te Libya’da büyükelçilik 

açtığı, Lübnan’la diplomatik temaslarının arttığı, ilerleyen 

dönemde Mısır, Suriye ve İsrail’le ilişkilerinin gerildiği 
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görülmektedir (Sandıklı ve Karabel, 2016, s. 13-14). Bunların 

dışında Ortadoğu’da 1958 yılında, Türkiye’nin de taraf olduğu 

Suriye krizi, ardından Ürdün ve Lübnan olayları yaşandı (Sandıklı 

ve Karabel, 2016, s. 13-14).  

1960-1980 DÖNEMİ 

1960’lı yıllarda Türkiye Ortadoğu politikalarında 1950-1960 

dönemine göre daha ihtiyatlı olma eğilimine girmiştir (Sandıklı ve 

Karabel, 2016, s. 14-15). 1960 sonrası dönemde Arap devletleri 

yapısal bir değişim sürecine girmişler, Türkiye’nin ise iç 

politikasında yapılan dönüşümler dış siyasetini de etkisi altına 

almıştır. Yapılan değişikler ile Türkiye, Batı coğrafyasının Orta 

Doğu'daki sözcüsü vazifesini görmekten vazgeçmiş, Arap 

devletleriyle ikili ilişkilerini geliştirme yönünde bir Ortadoğu 

politikası uygulamaya karar vermiştir. Nitekim Türkiye’nin 

1950'lerde izlediği Ortadoğu politikasının oluşturduğu olumsuz 

etkilerin silinmesi neredeyse on yıl sürecektir (Fırat ve Kürkçüoğlu, 

2009c, s.784). ‘‘Türkiye’nin bu yöndeki olumlu politikalarının ilk 

örneği olarak Fransa Devleti’ne karşı Cezayir’in milli özgürlük 

savaşını desteklemiş. Ayrıca Fransa ve Cezayir arasında 

arabuluculuğa girişilmesi gösterilebilir’’(Türkmen, 2014, s. 14). 

Türkiye’nin bu dış politika değişikliğinin bir iç bir de dış nedeni 

vardı: İçsel neden, 27 Mayıs iktidarının önceki dönemin her türlü 

politikasını eleştirmesi alışkanlığından dış politika da nasibini 

almıştı. Dışsal neden ise soğuk savaşın yumuşamaya başladığı 

dönemde Türkiye dış politikada yalnız kaldığını görmüş, bu 

kapsamda en yakın komşuları olan Ortadoğu devletleriyle 

(özellikle de Araplar) yakınlaşmaya çalışmıştı (Fırat ve Kürkçüoğlu, 
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2009c, s.784). Hatta bu kapsamda Türkiye, İslam Konferansı 

Örgütü’nün kuruluş aşamalarında yer almış ve Sovyetler Birliği’yle 

ikili ilişkiler kurulmaya başlanmıştır (Sandıklı ve Karabel, 2016, s. 

15).  

16 Eylül 1960 tarihinde Milli Birlik Komitesi’nden (MBK) bazı 

üyeler Türkiye'nin ulusal bağımsızlık savaşlarını, özellikle de 

Cezayir'in Fransa'dan ayrılmak için yürüttüğü mücadeleyi 

destekleyeceklerini taahhüt eden bir bildiri yayınladılar. Bir sonraki 

gün Cemal Gürsel de Türkiye'nin Cezayir'i desteklemesinin doğal 

olduğunu ifade ederek, Fransa ve Cezayir arasında arabuluculuk 

yapabileceğini ilan etti. Cezayir ve Arap devletleri bu duruma 

olumlu yaklaştılar, ancak Fransa yanıt vermekten kaçındı. Öte 

yandan MBK üyeleri Cezayir konusunda aktif tavır içindeyken, 

Dışişleri Bakanlığı uluslararası dengeleri gözeterek Cezayir 

konusunda eyleme geçme konusunda daha karamsar bir tavır 

içindeydi, nitekim Cezayir’e MBK üyelerinin bildirisi ve 

açıklamaları dışında bir destek de ilk planda verilemedi. Bununla 

birlikte, 196l'de BM'de Cezayir’in bağımsızlık isteğine ilişkin 

yapılan oylamada Türkiye Cezayir’e self determinasyon hakkı 

tanınması yönündeki teklife destek verdi (Fırat ve Kürkçüoğlu, 

2009c, s.785-786).  

1961 yılında Suriye'de darbe yaparak iktidar olan yeni yönetim, 

1958 senesinde Mısır ile kurulan Birleşik Arap Cumhuriyeti’nden 

ayrılmaya karar verdiğinde, Türkiye bunun Suriye'nin bir iç işi 

olduğu değerlendirmesiyle Şam yönetimini tanıdığını açıkladı. Öte 

yandan bu durum, Mısır'la ilişkileri gerilmesine sebep oldu ve Mısır 

Türkiye'yle diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı (Fırat ve 

Kürkçüoğlu, 2009c, s.786).  
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1962'de kuzey Irak'taki Kürtler ayaklanarak bölgeyi ele geçirdiler 

ve kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürt Cumhuriyeti kurmayı 

amaçladıklarını açıkladılar. Türkiye yurt içindeki Kürtlerin de 

ayaklanmasından endişe duyduğu için gelişmeleri izlemekle 

yetindi. Bu arada Bağdat'ın ayaklanmayı bastırma çalışmaları 

sırasında Irak savaş uçaklarının iki defa sınır ihlali yapması ve 3 

Türk askerinin bu yüzden şehit olması ilişkilerin gerginleşmesine 

neden oldu ancak zamanla ilişkiler düzeldi(Fırat ve 

Kürkçüoğlu,2009c, s. 786-788).  

1950'li yıllarda Arap devletlerine karşı izlenen dış politikanın 

sonuçları Kıbrıs meselesiyle ortaya çıktı: hem 1964'deki 2. 

Bağlantısızlar Konferansı’nda, hem de 1965 yapılan BM 

toplantısında Kıbrıs meselesi görüşülürken, Arap ülkeleri 

Türkiye'yi değil Kıbrıs hükümetini desteklediler. Bunun üzerine 

Türkiye, bu tarihten itibaren Ortadoğu devletleriyle siyasal, 

ekonomik ve kültürel ilişkileri artırma gayreti içine girdi (Fırat ve 

Kürkçüoğlu, 2009c, s.788). Bu kapsamda Ortadoğu’ya karşı çok 

yönlü açılım politikası uygulamaya koyan Türkiye, bölge ülkeleriyle 

ikili ilişkilerini artırmayı amaçlamıştı (Türkmen, 2014, s. 15). Bu 

politika sayesinde Irak, Mısır, Suudi Arabistan ve Tunus’la 

ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkilerde iyileşmeler görülmüştür 

(Sandıklı ve Karabel, 2016, s.15-16). Nitekim 1970 yılında yapılan 

Bağlantısızlar toplantısında görüşülen Kıbrıs meselesinde Arap 

devletleri Türkiye’nin yanında yer almışlardır (Fırat ve 

Kürkçüoğlu, 2009c, s.792-793).  

Türkiye’nin Ortadoğu politikasındaki değişiklik, İsrail-Filistin 

sorununda da etkisini göstermiş. Türkiye 1967 ile 1973 yıllarında 

yapılan Arap-İsrail harplerinde  Arap ülkelerinden taraf olmuştur; 
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buna göre Türkiye’deki üslerinden İsrail’e destek vermek isteyen 

ABD’ye bu konuda izin verilmemiş, 1967’de Mısır, Suriye ve 

Ürdün’e Kızılay aracılığıyla yardımlar yapılmış, 1973’teyse Arap 

ülkelerine askeri malzeme sevkiyatı yapan Sovyet savaş uçaklarının 

Türk hava sahasını kullanmalarına izin vermiştir (Sandıklı ve 

Karabel, 2016, s. 16).  

 ‘‘1973 Arap-İsrail Savaşı’ndaki destekleri neticesinde OPEC 

1973’te Türkiye’nin yapılacak petrol ihracatı kısıtlamalarına tabi 

olmayacağını açıklamış, ayrıca aynı yıl Irak’la Kerkük-Yumurtalık 

petrol boru hattının yapımına alakalı anlaşma imzalanmıştır’’ (Fırat 

ve Kürkçüoğlu, 2009c, s. 795).  

Esasen Türkiye 1967’de savaş çıkmadan önce Ortadoğu 

ülkelerinde görev yapmakta olan büyükelçileri ile bir toplantı 

yapmış ve Arap devletlerine ilişkin politikasını net bir şekilde 

belirlemiştir. Buna göre söz konusu politikalar şu şekilde 

özetlenebilir (Fırat ve Kürkçüoğlu, 2009c, s. 789):  

• Bütün Arap devletleriyle her alanda ikili ilişkileri 

geliştirmek,  

•  Arap ülkelerinin kendi aralarındaki anlaşmazlıklarda 

tarafsız davranmak,  

• Arapları bölecek paktlara ve anlaşmalara katılmamak.  

1971 muhtırası sonrasında yaşanan ara dönemde, Ortadoğu ve 

Araplara karşı yürütülen bu politikaya ara verilmiş, İslam 

Konferansı Örgütü (İKÖ) Yasası imzalanmamıştır. Ancak Türkiye 

imzalamamış olsa da fiilen İKÖ toplantılarına katılmaya devam 

etmiştir. Nitekim kısa zaman içinde Türkiye Ortadoğu ile iyi 

geçinme politikasına kaldığı yerden devam etmiş, İKÖ ile olan 
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ilişkiler de buna paralel olarak yürütülmüştür (Fırat ve 

Kürkçüoğlu, 2009c, s.793-794).  

Muhtıranın yaşandığı ara dönemde Ortadoğu’daki yeni oluşumlar 

da Türkiye’nin dış politikasında etkili olmuştur. Buna göre, Arap 

milliyetçiliğine ve sosyalizme dayanan Baas hareketi 1970’lerde 

Irak ve Suriye’yi etkisi altına almış, kurulan Baas rejimlerinin SSCB 

ile iyi ilişkiler geliştirmeleri, Suriye ve Irak ile ilişkileri olumsuz 

yönde etkilemiştir (Sandıklı ve Karabel, 2016, s. 16). ‘‘Öte yandan 

bu halin tersine, Nasır ’ın ölümü sonrasında SSCB ile ilişkilerini 

kesen Mısır’la ilişkiler bu dönemde geliştirilmiştir’’(Fırat ve 

Kürkçüoğlu, 2009c, s.794).  

Öte yandan Türkiye 1975 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü’nü 

(FKÖ) tanımış, 1979 yılında ise FKÖ’nün Ankara temsilciliği 

bizzat Yaser Arafat tarafından açılmıştır (Fırat ve Kürkçüoğlu, 

2009c, s. 795). Türkiye’nin hem Arap ülkeleriyle ilişkilerini 

geliştirme politikası, hem FKÖ’yü tanıması, hem de Arap-İsrail 

savaşlarındaki tutumu İsrail ile ilişkileri olumsuz etkilemiştir 

(Erhan ve Kürkçüoğlu, 2009c, s.796-801).  

Türkiye-İran ilişkileri, Pehlevi hanedanının son döneminde olumlu 

havada devam etmiştir. Ancak İran’ın Iraktaki Kürt grupları 

desteklemesi, İran’ın Basra Körfezi çevresinde hâkim güç olma 

arzusu, Şah’ın CENTO’nun SSCB tehdidi karşısında yetersiz 

kaldığı yönündeki düşünceleri, iki ülke arasında ekonomik işbirliği 

çabalarının yetersiz kalması ve demokrasi-monarşi rejimlerinin 

uyuşmaması gibi sorun ve nedenler ilişkilerin bir türlü istenen 

düzeye çıkmamasına neden oldu (Akdevelioğlu ve Kürkçüoğlu, 

2009d, s.801-804). 1979 yılındaysa İran Devrimi gerçekleşmiş ve 

Pehlevi Hanedanı sona ermiş, bu durum bölgedeki güç dengelerini 
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derinden etkilemiştir (Sandıklı ve Karabel, 2016, s.17). Türkiye, 

Cumhuriyet ilan edilmesini olumlu karşılamış, rejimin 

değişmesinden iki gün sonra, İran İslam Cumhuriyeti’ni resmen 

tanımıştır (Akdevelioğlu ve Kürkçüoğlu, 2009d, s.804). 

Oluşturulan yeni devletin Şii esasları temel alması ve oluşturulan 

bu sistemi İslam dünyasına ihraç etmek (Fırat ve Kürkçüoğlu, 

2010a, s. 124) istediklerinin açıklanması, Türkiye ile İran arasında 

bir güvensizlik yaratmış, ancak Türkiye’nin doğrudan bir tepki 

vermemesi sayesinde bu sorun aşılmıştır. Öte yandan Türkiye bu 

zamanda Amerika’nın, İran’a uyguladığı tek taraflı yaptırımları 

uygulamayarak İran’la ticari ilişkilerine devam etmiştir (Türkmen, 

2014, s. 19).  

1980-2002 DÖNEMİ 

Türkiye’nin ekonomik anlamda dışa açılmayı hedeflediği bu 

dönemde, ülkenin büyüme stratejisinin ihracat ağırlıklı bir yapıda 

olması, Türkiye’yi bölge ülkeleriyle sıcak diyalog kurmaya itmiştir 

(Sinkaya, 2011, s.87-88). Öte yandan ‘‘dış politikada ekonomi 

temelli bir yaklaşım belirlenirken, toprak bütünlüğünü tehdit eden 

PKK terör örgütünün etkisiyle, emniyet de dikkate alınan bir diğer 

unsur olmuştur’’ (Sinkaya, 2011, s. 89). 

1979’da İran’da gerçekleşen darbe sonrası ABD’nin bölgedeki 

önemli müttefiklerinden birini kaybetmesi ve yine bu dönemde 

SSCB’nin Afganistan’ı işgal etmesi gibi sebepler ABD’yi Ortadoğu 

politikasını oluşturma konusunda yeni arayışlara itmiştir. Nitekim 

ABD, hem İran’ın radikal İslam anlayışına alternatif olması, hem 

de SSCB’nin çevrelenmesi amaçlarıyla “Yeşil Kuşak” olarak 

adlandırılan ve ılımlı İslam anlayışına sahip ülkelerin 
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destekleneceği bir projeyi geliştirdi. Yeşil Kuşak Bahreyn, BAE, 

Katar, Kuveyt, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Umman ile 

Türkiye’den oluşmaktaydı ve bu Türkiye’nin stratejik önemini 

artıracak bir durum olmasına rağmen Türkiye bu projeye sıcak 

bakmıyordu. Ancak 1980 darbesi sonrası oluşan siyasi ortam 

Türkiye’nin Yeşil Kuşak ülkeleriyle ilişkilerini geliştirdiği bir 

dönem oldu (Fırat ve Kürkçüoğlu, 2010a, s. 124-125).  

Öncelikle Suudi Arabistan ve Kuveyt’le 1980-1983 yıllarında 

yapılan görüşmeler sonrasında askeri eğitim, askeri malzeme 

tedariki ile ortak yatırım yapılması hususlarında anlaşma sağlandı. 

Nitekim Suudi Arabistan’la eğitim konusunda bir askeri işbirliği 

anlaşması imzalanarak ülkeler arasında karşılıklı subay 

gönderilmeye başlanmıştı. Ayrıca yatırım konusunda da kapsamlı 

çalışmalar yapılmıştı. Bu dönemde Suudi Arabistan’ın desteğiyle 

Kuveyt’le de benzer ilişkilerin kurulduğu görülmüştür (Fırat ve 

Kürkçüoğlu, 2010a, s. 125-127).  

1981 yılında Suudi Arabistan’da yapılan İslam Konferansı Örgütü 

konferansına Türkiye ilk defa Başbakan düzeyinde katılmış, ayrıca 

Kıbrıs Türk Heyeti de toplantıya “Kıbrıs Türk Federe Devleti” adı 

altında katılmıştı. 1984 yılında Kazablanka’da yapılan toplantıya 

Türkiye Cumhurbaşkanı düzeyinde katılarak örgüte verdiği önemi 

dünyaya göstermiş oldu. Kenan Evren bu toplantıda Konferans 

başkan yardımcılığı görevine ve Ekonomi ve Ticari İşbirliği Sürekli 

Komitesi başkanlığı görevine getirildi. Türkiye İKÖ’den her 

toplantıda KKTC’nin tanınması çağrısında bulunsa da üyelerden 

bu çağrıya olumlu yanıt veren olmamıştır (Fırat ve Kürkçüoğlu, 

2010a, s. 127-128).  
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1980’lerde Türkiye’nin hem Filistin hem de Arap ülkeleriyle 

geliştirdiği ilişkiler, İsrail ile arasının açılmasına neden olmuştur. 

Öte yandan Türkiye 1980’de İsrail’in Kudüs’ü kendisine bağlaması 

meselesinde bir bildiri ile olayı kınamış, ayrıca Tel Aviv 

Maslahatgüzarı’nı merkeze çekmiş, Kudüs Konsolosluğunu 

kapatmış ve ilişkileri 2. Kâtip seviyesine indirmiştir (Erhan ve 

Kürkçüoğlu, 2010a, s.149). Türkiye, İsrail’in 1981’de Lübnan ve 

Irak’a yaptığı saldırıları, 1982’de Lübnan’ı işgal etmesini yine sert 

bir dille eleştirmiştir. Ayrıca ‘‘Yaser Arafat’ın özgür bir Filistin’i 

kurma konusundaki çalışmalarına destek verilmiş, 1988’de kurulan 

özgür Filistin Devleti’ni ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştur’’ (Fırat 

ve Kürkçüoğlu, 2010a, s.128-129).  

1980 yılında Irak’ın İran’ı işgal etmesiyle başlayıp sekiz yıl süren 

İran-Irak Savaşı başlar başlamaz Türkiye tarafsızlığını ilan etmiş, 

savaşın doğrudan tarafı olmamış ve bu tutumunu savaş süresince 

sürdürmüştür (Fırat ve Kürkçüoğlu, 2010a, s. 130-131). 

Türkiye’nin bu politikası, İran ve Irak’la olan ekonomik ve siyasal 

ilişkilerin devamını sağladığı gibi Körfez ülkeleriyle ekonomik 

ilişkilerin geliştirilmesine de yardımcı olmuştur. İKÖ tarafından 

oluşturulan Arabuluculuk Heyeti’nde Türkiye’nin yer alması, 

Türkiye’nin Ortadoğu’da yürüttüğü tarafsızlık politikasının 

sonucunda, hem İran’ın hem de Irak’ın talepleri üzerine 

gerçekleşmiştir (Sandıklı ve Karabel, 2016, s. 17).  

 Esasen Türkiye bu konuda aktif bir tutum da takınmış, İran’dan 

Kerkük petrol boru hattının savaş esnasında vurulmamasını, 

Irak’ta ise İran-Türkiye demiryolunun vurulmamasını istemiştir. 

Her iki ülke bu konuda herhangi bir yazılı anlaşma imzalamamış 
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olsalar da savaş bitene kadar Türkiye’nin bu talebine uygun hareket 

etmişlerdir (Akdevelioğlu ve Kürkçüoğlu, 2010a, s. 153-154).  

1980’li yıllardan itibaren Türkiye’nin Ortadoğu politikalarında 

güvenlik konusu esas hareket noktası haline gelmiş, bunda PKK 

terör örgütünün SSCB, Irak, İran ve Suriye’den destek almaları 

etkili olmuştur. Türkiye 1984 senesinde, Abdullah Öcalan’ın 

yakalandığı 1999 senesine kadar geçen zamanda, kuzey Irak’taki 

Kürt liderlerle PKK’ya karşı yapılan operasyonlarda işbirliği 

yapmıştır (Sandıklı ve Karabel, 2016, s.18). Öte yandan Türkiye 

örgüte lojistik, mühimmat veya kamuoyu desteği sağlayan ülkelerle 

ekonomik ve siyasi ilişkilerini kesmemiş, güvenliğin yanında 

ekonomi, diplomasi ve kültür ögelerini de esas alan bir dış 

politikayı tercih ettiğini gösteriyordu (Sandıklı ve Karabel, 2016, s. 

18).  

1990 senesinde Irak Devleti’nin, Kuveyt’i işgal etmiş. Bunun 

üzerine BMGK kararı ile Irak devletine karşı harekât başlatılmıştır. 

Bu dönemde ABD Türkiye’den İncirlik Üssü’nü kullandırmasını, 

Irak sınırına asker yığmasını ve Suudi Arabistan’daki kuvvetlere 

asker desteği vermesini istemiş, Türkiye de ilk iki isteği olumlu 

karşılamış ancak fiilen savaşmak üzere asker desteği vermeyi 

reddetmiştir (Uzgel, 2010, s. 254-255). Türkiye bu savaşa fiilen 

katılmamış olsa da, İncirlik Üssü’nün savaş görevine katılmamak 

kaydıyla koalisyon kuvvetlerince kullanılmasına izin vermesi ve 

Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattını kapatması gibi eylemleriyle 

Körfez Koalisyonuna destek olmuştur (Türkmen, 2014, s. 23). 

Türkiye’nin bu tavrı Körfez savaşı sırasında kilit ülkelerden biri 

olmasını sağlamış, ayrıca Arap ülkeleriyle ticaretini olumlu 

anlamda etkilemiştir. Bu dönemi takiben başlayan Arap - İsrail 
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arasında barış sürecinde Türkiye, İsrail ve Arap ülkelerine yakın 

davranmış, dengeleri gözeten dış politikaya devam etmiştir. Bu 

dönemde Türkiye Filistin Devleti’nin kurulmasına destek verirken, 

İsrail’le yürütülen ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkarılmıştır 

(Sandıklı ve Karabel, 2016, s. 19).  

 Türkiye yine bir denge siyaseti uygulayarak İsrail ve Filistin’le 

ilişkilerini aynı anda büyükelçilik seviyesine yükseltmiştir (Erhan 

ve Kürkçüoğlu, 2010b, s. 568).  

PKK’nın elebaşı olan Abdullah Öcalan, Türkiye’nin diplomatik ve 

askeri baskıları sonucunda (Fırat ve Kürkçüoğlu, 2010b, s. 559) 

1998 yılında Suriye’den sınır dışı edilmiş, bir yıl sonra da 

yakalanarak Türkiye’ye getirilmiştir. Bu olaydan sonra terör olayları 

büyük oranda sona ermiş, Suriye’yle hiçbir çatışmaya girilmeden, 

PKK’ya destek verilmesi engellenmiştir (Sandıklı ve Karabel, 

2016, s. 19-20). Suriye ile bu dönemde ilişkiler iyileştirilmiş, yapılan 

protokollerle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler 

güçlendirilmiştir. Öte yandan terörün azalmasının bölgeye 

getirdiği istikrar, Irak’la ticari ilişkilerin gelişmesine de neden 

olmuştur (Sandıklı ve Karabel, 2016, s. 22).  

İran’la 1980 sonrasında ideolojik bazı sorunlar yaşanmış, ancak 

bunlar karşılıklı ithamlardan öteye geçmemiştir. İki ülke arasındaki 

ideolojik farklılığa dayanan uyumsuzluk 1989’da Humeyni’nin 

ölümüyle bir miktar azalsa da 90’lı yıllarda artarak devam etmiş, 

ikili ilişkilerde karşılıklı güvensizliğin nedeni haline gelmiştir. Öte 

yandan ideolojik farklılık 1993 yılında DGM Başsavcısı tarafından 

Uğur Mumcu’nun İran bağlantılı kişilerce öldürüldüğünü 

açıklaması ve cenazede bu yönde sloganlar atılması üzerine farklı 

bir boyut kazanmış, bu durum o sırada Türkiye’de bulunan İran 
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İçişleri Bakanı’nın ziyaretini yarıda bırakarak dönmesine neden 

olmuştur. Ekonomik alana da sıçrayan kriz aynı yıl içinde 

imzalanan bir ortak güvenlik protokolü ile aşılabilmiştir 

(Akdevelioğlu ve Kürkçüoğlu, 2010b, s. 583).  

2002 VE SONRASI 

Daha önce bahsedildiği üzere 1980 ve 1990’lı yıllar Türkiye’nin 

Ortadoğu politikaları belirlenirken güvenlik kaygıları belirleyici 

etkenlerden biriydi. Ancak 1990’ların son kısmında önce Öcalan’ın 

Suriye’den sınır dışı edilmesi, ardından Suriye ile ilişkilerin 

işbirliğine dönük bir şekilde iyileşmesi, son olarak da Öcalan’ın 

yakalanmasıyla birlikte PKK terör örgütünün faaliyetlerinin 

azalması, Türkiye’nin Ortadoğu ilişkilerinde güvenlik kaygılarını 

azaltmış, Türkiye “bölge merkezli” bir dış politika geliştirmeye 

başlamıştır (Sinkaya, 2011, s.89-90). Önceki dönemlerde Türkiye 

‘‘Doğu ve Batı arasında bir köprü işlevi olan’’ sınırlı bir uluslararası 

role sahipken, bu dönemde bir merkez ülke haline gelmesi, hatta 

küresel güç konumuna erişmesi amaçlanmıştır. Öte yandan bu 

döneme ait dış politikanın daha önceki dönemlerden bir diğer 

farkıysa Türkiye’nin Batı’dan bağımsız olarak hareket etme 

çabasıdır (Telatar, 2015, s. 495-496).  

Bu anlamda 2000’li yıllarda Türk dış politikası proaktif, dinamik ve 

çok boyutlu bir anlayışı benimsemiş, ‘‘Adalet ve Kalkınma 

Partisi’nin iktidara gelmesiyle beraber de komşular ile sıfır 

problem, stratejik derinlik, proaktif siyaset ile çok formatlı dış 

politika vb. ilkeler dış politikaya hâkim olmuştur. Bu anlamda 

Türkiye’nin Batı’ya dönük dış politikasının yerini 2000’li yıllarda 

çok merkezcilik almıştır’’ (Demir, 2016, s. 40).  
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Stratejik Derinlik: Ahmet Davutoğlu tarafından 2001 senesinde 

yayınlanan kitabın ismidir. Fakat bu kavram pratikte Türk dış 

politikasında 2000’li yıllarda yaşanan değişimi anlatmak için 

kullanılmaktadır. Buna göre ‘‘tarihi ve coğrafi faktörlere dayalı olan 

stratejik derinlik, Türkiye’nin jeo-ekonomik, jeo-kültürel ve jeo-

politik konumunun dünya siyasetindeki önemini ifade 

etmektedir’’(Yeşiltaş ve Balcı, 2011, s. 12).  

Proaktif Diplomasi: Türkiye Cumhuriyeti’nin, çevresinde meydana 

gelen tüm krizlerin çözümünde öncülük etmesini ve diğer ülkelerle 

ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan bir politikadır (Yeşiltaş ve 

Balcı, 2011, s. 15).  

11 Eylül 2001’de Pentagon ile İkiz Kulelere yapılan saldırılardan 

sonra ABD, ‘teröre karşı küresel savaş’ politikası kapsamında, 

Ekim 2001’de Afganistan’a müdahalede bulunmuş, Türkiye bu 

müdahalede koalisyon güçlerine katılmış, hava sahası ile ABD 

nakliye uçaklarının kullanımı için iki askeri hava alanını açmış, 

fakat sıcak çatışmalara girmemiştir (Sandıklı ve Karabel, 2016, s. 

22).  

2003 yılında ABD, BM’nin silah denetimine uymaması ve gizlice 

kitle imha silahları üretmesi nedenleriyle, askeri bir harekâtla Irak’ı 

işgal etmiştir. Türkiye yine ABD’yle beraber hareket etmiş, ancak 

Türk askerinin Irak’a girmesine ve ABD’nin Türkiye aracılığı ile 

kuzey cephesi açmasına izin veren tezkere TBMM tarafından 

reddedilmiştir (Sandıklı ve Karabel, 2016, s.33-34). Ancak 

ilişkilerde yaşanan kriz üzerine Türkiye, krizin derinleşmemesi için 

Türk hava sahasını, Amerika uçaklarına açan aynı zamanda Irak’a 

Türk askeri gönderilmesini öngören diğer bir tezkere TBMM’de 

kabul edilmiştir. Ancak askeri harekât yalnızca güneyden yapılmış, 
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Türk askerleri Irak’a girmemiştir. ‘‘ABD Irak’taki direniş için 

Türkiye’yi suçlamış, gerilim Süleymaniye’de 10 Türk askerinin 

başına çuval geçirilmesiyle zirveye ulaşmıştır’’(Sandıklı ve Karabel, 

2016, s. 34). Bununla birlikte her ne kadar ABD ile çıkar 

algılamaları farklılaşsa da, bu dönemde Türkiye dış politikasında 

demokrasi ve duyarlılık fikirlerinin etkili olacağı bir dönemin 

başladığı söylenebilecektir (Günek, 2011, s. 48).  

Türkiye bu dönemde Irak’ta yaşayan gruplarla yakın ilişkiler 

kurmuş, Irak’ın siyasi birliğini ile toprak bütünlüğünü desteklemiş, 

Irak’ta bulunan grupların arasındaki gerilimlerde uzlaştırıcı bir rol 

oynamıştır. ‘‘Türkiye, Irak’a Komşu Ülkeler Sürecini başlatmış, 

Irak’a yönelik çabalarının eşgüdümünü sağlamış ve istikrarın tesis 

edilmesini sağlamış ayrıca 2008 yılında Irak merkezi hükümetiyle 

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi oluşturulmuştur’’      

(Sandıklı ve Karabel, 2016, s. 34-35).  

Bu dönemde İran’la siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler geliştirilmiş, 

iki ülke arasında 2000 yılında 1 milyar ABD Doları tutarında bir 

ticaret hacmi varken, bu rakam 2005’te 4,4 milyar ABD Dolarına, 

2011’deyse 14,9 milyar ABD Dolarına yükselmiştir (Sarıarslan, 

2013, s. 70, 76).  

1998 yılında Adana Anlaşması ile düzelme sürecine giren Türkiye-

Suriye ilişkileri, 2000’li yıllarda daha da yakınlaşmıştır. ABD’nin 

Irak’ı işgaliyle, Suriye ve Türkiye arasındaki problemler çözülmüş, 

siyasi ve ekonomik ilişkiler geliştirilmiştir. Bu güven ortamında 

askeri işbirliği başlatılmasına ilişkin adımlar atılmış, ayrıca Türkiye, 

İsrail-Suriye arasında arabuluculuk yapmıştır (Sandıklı ve Karabel, 

2016, s. 35). Bunun yanında Arap Baharı sürecinde Suriye’de 

gösterilerin ilk başladığı dönemde Türkiye, Esad ile muhalifler 
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arasında arabuluculuk rolünü üstlenmiş ve Esad’dan bazı 

reformları hayata geçirmesini ısrarla istemiştir (Efegil, 2016, s.50). 

Ancak ‘‘Eylül 2011 sonrasında Türkiye’nin Suriye politikasında 

belirgin bir değişiklik olmuş, Türkiye Esad’ın devrilmesi, Suriye’de 

rejimin değiştirilmesi, Suriye’ye karşı uluslararası askeri 

müdahalenin bulunulması, ayrıca Kuzey Suriye’de emniyetli bir 

bölge oluşturulması yönünde yeni politikaları savunur hale 

gelmiştir’’ (Efegil, 2016, s. 50).  

Türkiye, Kıbrıs sorununun adil, kapsamlı ve kalıcı bir şekilde 

çözülmesi için bu yöndeki tüm çabalara destek vermiştir. BM 

Genel Sekreteri Kofi Annan’nın bu kapsamdaki çalışmaları 

sonucunda hazırlanan Annan Planı, olumsuzluklarına rağmen, 

2004 yılında Kıbrıs Türk halkı tarafından kabul edilmiş, ancak 

Rum kesiminin reddetmesi nedeniyle uygulanamamıştır (Sandıklı 

ve Karabel, 2016, s. 35).  

Bu yıllarda, “sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanması” ilkesi 

çerçevesinde Türkiye; İran’ın nükleer silahlanmayı durdurması ve 

İsrail’in nükleer silahlarını imha etmesi yönünde açıklamalarda 

bulunmuştur. Türkiye’nin 2004’te, iki HAMAS liderinin 

öldürülmesi olayında, İsrail’in devlet terörü uyguladığını açıklaması 

İsrail hükümetini rahatsız etmiş ve iki ülke arasında ilişkiler 

gerilmiştir. Ancak PKK, ABD ile bozulan ilişkilerin düzeltilmesi 

ve Ermeni iddialarına ilişkin uluslararası alanda desteğe ihtiyaç 

duyulması, İsrail-Türkiye ilişkilerinin tekrar yumuşaması için 

bahane olmuştur (Stratejik Düşünce Enstitüsü 2011, s. 13-14). 

Benzer şekilde Ortadoğu Barış Süreci’nde Türkiye’nin İsrail ve 

Suriye arasında arabuluculuk yapmasına karar verilmiş, bu süreçte 

İsrail önce 2006’da Güney Lübnan’ı işgal etmiş, ardından 2008’de 
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Gazze’ye büyük bir saldırı gerçekleştirmiştir. Bu dönemde yine 

İsrail ile ilişkiler gerilmiş, ardından Davos diplomatik kriziyle daha 

da kötüleşmiş ancak ilişkiler hiçbir zaman tamamen 

koparılmamıştır (Stratejik Düşünce Enstitüsü 2011, s. 14). 

Nitekim Davutoğlu bu döneme ilişkin Türk Dış Politikasını 

“ritmik diplomasi, çok boyutlu dış politika, komşularla sıfır sorun, düzen 

kurucu aktör, uluslararası işbirliği ya da proaktif dış politika” şeklinde 

özetlemektedir (Davutoğlu, 2012, s. 4)  

Arap Baharı sürecinde de, Arap yönetimleri ve halkları arasında 

arabuluculuk yapmak için tüm diplomatik yöntemlere 

başvurulmuş; protestoların bastırılması sürecinde hükümetlerin 

kaba kuvvet kullanmamaları ve kan dökülmemesi için çözüm 

arasına girilmiş, aynı zamanda askeri dış müdahaleler engellenmeye 

çalışılmıştır. Bu kapsamda sert uygulamalara karşı sesiz kalınmamış 

ve uluslararası toplumla birlikte hareket edilmiştir (Davutoğlu, 

2012, s. 9).  

Türkiye İran’ın nükleer enerji çalışmalarını, barışçıl çabalar olarak 

değerlendirmiş ve bununla birlikte Ortadoğu’nun nükleer 

silahlardan arındırılmasını da savunmuştur (Efegil, 2016, s. 54).  

Nitekim Mayıs 2010 senesinde İran, Türkiye ile Brezilya arasında 

uranyum takasına ilişkin bir anlaşma metini (Tahran Bildirisi) 

imzalanmış, ancak bu mutabakat Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyi’nde destek bulamamıştır; nitekim Amerika’nın 

girişimleriyle İran’ın nükleer çalışmalarını durdurması için çok ağır 

yaptırımları içeren kararı Haziran 2010 yılında BM Güvenlik 

Konseyi’nce kabul edilmiştir. (Sandıklı ve Emeklier 2012, s10-13) 

Bu gelişme ABD ile ilişkileri olumsuz etkilemiştir.  
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Türkiye’nin dış politikasında Batı ile ters düştüğü bir diğer olaysa 

Mavi Marmara saldırısıdır. ‘‘İsrail’in Gazze’ye ambargo uyguladığı 

bir dönemde İnsani Yardım Vakfı’nın organizatörlüğünde bir grup 

sivil Mavi Marmara isimli gemi ve birkaç gemiyle birlikte oluşan 

küçük bir filonun Gazze şehrine insani yardım götürmek için yola 

çıkmış, ancak 31 Mayıs 2010 senesinde Gazze yakınlarında 

uluslararası sularda Mavi Marmara isimli gemiyi ve filoya İsrail 

Savunma Kuvvetleri’nin müdahalesine uğramış, 9 Türkiye 

vatandaşı  İsrail askerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, 30 

kişi ise yaralanmıştır’’ (Aksar, 2012, s.23-24). Olaya ilişkin olarak 

BM nezdinde hem İnsan Hakları Konseyi hem de Soruşturma 

Komisyonu iki ayrı rapor hazırlamıştır. İnsan Hakları Konseyi’nin 

raporunda saldırının uluslararası hukuk kurallarının ihlal 

edilmesine neden olduğu sonucuna ulaşılmış olmasına karşın 

Palmer Raporu olarak bilinen diğer raporda İsrail’in güvenlik 

gerekçesiyle deniz ablukası uyguladığı ve saldırının aslında bir 

meşru müdafaa olduğu vurgulanmıştır (Aksar, 2012, s. 24-26). Bu 

kapsamda, hem saldırı olayı, hem de BM’nin taraflı raporu 

Türkiye’nin İsrail ve BM ile ilişkilerinde olumsuz bir etki 

yaratmıştır.  

Arap Baharı sürecinde Mısır’ın ilk demokratik seçimiyle iktidara 

gelen Cumhurbaşkanı Mursi yönetiminde bazı olaylar çıkmış, 

bunun üzerine halkın tepkisini ileri süren Genel Kurmay Başkanı 

Sisi 3 Temmuz 2013’de Mursi yönetimini devirmiştir (Bayraktar, 

2015, s.41). Türkiye darbeyi kınayarak yeni kurulan hükümetin 

meşru olmadığını ilan etmiş. Bu gelişmelerden sonra Müslüman 

Kardeşleri destekleyen Türkiye’nin Mısır’la ilişkileri kopmuştur 

(Nouhy, 2017, s. 114).  
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Ortadoğu’da Arap Baharı sonrasında ortaya çıkan en büyük 

sorunlardan biri olan Suriye iç savaşı, IŞİD ve Suriyeli sığınmacılar 

sorunu gibi ek sorunları da beraberinde getirmiştir. Özellikle 3 

milyona yakın Suriyelinin Türkiye’ye sığınması konusu önemli 

ekonomik, siyasi, güvenlik ve sosyo-kültürel alanlarda problem 

doğuracak ayrıca uluslararası politika bakımından hem AB ile hem 

de Ortadoğu ile ilişkileri etkileyebilecek potansiyeldedir (Sandıklı 

ve Karabel, 2016, s. 43). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU POLİTİKASI 

TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU POLİTİKASINA YÖN 

VEREN BAŞLICA FAKTÖRLER  

Türkiye Cumhuriyeti, 2000’li senelerde bilhassa da 2003 yılı 

sonrası zamanda, Orta Doğu’da artan problemlerle yakından 

alakadarlığı ile faal bir şekilde yürüttüğü ara bulucu bir dış 

diplomasi devam etmesi, politik ve iktisadi değişiminin Orta Doğu 

devletleri yanında bir başarı hikayesi olarak görülmesiyle birlikte 

Türkiye’nin kültürel etkisinin neticesinde Orta Doğu 

coğrafyasında gitgide artan cazibesi, Türkiye Cumhuriyeti’ni 

takriben bir çekim merkezi durumuna getirmiştir. Ayrıca Türkiye 

Cumhuriyeti’nin genel olarak dış siyasetinde özeldeyse Orta 

Doğu’da sürdürdüğü dış siyasette birkaç hayatî konunun altını 

çizmek gerekir. Türkiye Cumhuriyeti’ne komşusu durumunda olan 

ülkeler ile sıfır problem, çok yönlü bir dış siyaset, demokrasi ve 

emniyet arasında dengeyi kurmak, etrafındaki coğrafyalarda düzeni 

sağlamak vb. ilkelerle takip ettiği dış siyasetinin, bölgede bulunan 

devletlere misal olması da, Türkiye Cumhuriyeti’nin coğrafya 

içerinde yumuşak kuvvet etkisini pozitif yönde katkılar sağlamıştır.  

Türkiye, 2003 ile 2011 yılları arasındaki zamanda bütünsel olarak 

Orta Doğu coğrafyasındaki komşuları ile daha pozitif yönlü 

münasebetler geliştirmeyi başarmıştır. Coğrafyaya karşı olan 

ifadelerinde diyalog, iş birliği ile müşterek iktisadi bağımlılık vb. 
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ifadelere öncelikli yer tutmuştur. Bu yeni dış siyaset 

teşebbüslerinin ahlaki bir güce sahip olmasının işareti ile yasal bir 

kuvvetin akisi olarak görülmüştür, dolayısı ile Türkiye’ 

Cumhuriyeti Orta Doğu coğrafyasında cazibesini artırmıştır 

(Altunışık, 2011). Bu kapsamda 2003 ile 2011 yılları arasındaki 

dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nin, Orta Doğu siyasetine yön 

veren ana etkenler aşağıda anlatılmaya çalışılmıştır.  

Komşularla Sıfır Sorun Politikası  

Türkiye Cumhuriyeti’nin, 2003 senesinde ABD’nin Irak’ı işgal 

etmek istemesine destekleme kararıyla başlayan süreç komşusu 

olan ülkeler ile sıfır problem prensibi, uygarlık derinliği olarak 

adlandırılan, ortak tarihi ile kültüre sahip olan devletlerle iş birliği 

ile yakınlaşmanın arttırılması prensipleri sınırlarında düzenlenen 

münasebetlerle devam etmiştir (Altunışık, 2011).  

Türkiye Cumhuriyeti kendi sınırlarına komşu durumunda olan 

devletleri potansiyel düşman konumunda gören zihniyetin yerine 

komşusu olan devletlerle mevcut problemleri asgari seviyeye 

indirebilmek biçiminde özetlenebilecek, bu tutum Adalet ve 

Kalkınma Partisi devrinin üzerinde en çok münakaşa edilen dış 

siyaset ilkesi oluvermiştir. Bu ilke “Türkiye’nin etrafı sürekli 

düşmanlarla çevrilidir psikolojisinden ve buna bağlı gelişen 

savunma refleksinden kurtulup, sınır komşuları ile ilişkilerini 

olumlu yönde geliştiren bir ülke olma” düşüncesi üstüne kurulan 

bir mantaliteyi anlatmaktadır” (Davutoğlu, 2013, s.75).  

Bu sebeple, bahse konu olan dış siyaset ilkesiyle Türkiye 

Cumhuriyeti’nin hudut komşuları ile var olan problemleri 

kabullenip bu problemlerin çözülmesi hedeflenmektedir. “Bu dış 
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politika ilkesinin en temel amacı, Türkiye’nin etrafında bir istikrar 

kuşağı oluşturulmasıdır. Diğer dış politika ilkeleri ile doğrudan 

bağlantılı olan komşularla sıfır problem anlayışı altı temel unsur 

üzerine inşa edilmiştir:”  

▪ Her birey için eşit emniyet  

▪ İktisadi uyum  

▪ Farklı kültürlerin bir ahenk içinde beraber hayat sürmesi  

▪ En yüksek düzeyde siyasi ortaklığın oluşturulması  

▪ En yüksek düzeyde bölgesel bilinç   

▪ Düzen ile gelişme ve emniyet iş birliği münasebetinin 

pozitif biçimde gelişmesi  

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti dış siyasetinde komşuları ile sıfır 

problem prensibinin yürütmesinin iki safhası yer almaktadır. Bu 

safhalar şunlardır (Ulutaş, 2010,s.1):  

• İlkin,  sınırına en yakın komşu devletler ile 

münasebetlerini olağan seviyeye getirilecek kısaca Türkiye 

Cumhuriyeti hudut çizgisi olan komşularıyla olan 

problemlerin ilk önce bunalım havasından çıkarak olağan 

duruma getirmek, şayet siyasi münasebetler yok ise siyasi 

münasebetlerin başlaması 

•  İkincisiyse, coğrafyasında politik, iktisadi ile sosyo-

kültürel münasebetlere dayalı pozitif ile geliştirici 

teşebbüslerde bulunmak ya da bu teşebbüslere ön ayak 

olarak komşuları ile iş birliğini yukarı bir düzeye çıkarırken 

etrafındaki coğrafyalar ile sorunları asgari seviyeye 

çekmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede bölgesel bir oyuncu 
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olarak ön plana çıkarak uzlaşı ortağı ya da müzakereci ülke 

olmayı amaçlanmaktadır. 

 

Arap Baharı’nın ortaya çıkması ile birlikte, Orta Doğu coğrafyası 

ve özellikle de Suriye hükümetiyle kopan münasebetler nedeniyle 

komşu ülkeler ile sıfır problem siyaseti kesintiye durumuna 

düşmüş, fakat bu zaman zarfında daha da anlam kazanan Türkiye 

Cumhuriyeti, Orta Doğu coğrafyasında yumuşak kuvveti, farklı bir 

aşama kazanmış. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasındaki 

karşılıklı ilişkiler iki devlet arasında gerçekleştirilen karşılıklı 

ziyaretlerin ardından iktisadi platformdaki iş birliğiyle daha da 

ilerletilmiştir. Bundan sonra siyasi ilişkilerin ilerlemesi; ekonomik 

iş birliğinin, siyasi iş birliğine çevrilmesi iki ülke ile yakın ilişkiler 

geliştirerek karşılıklı iş birliğini de devam ettirmişlerdir. Suriye ile 

Türkiye Cumhuriyeti münasebeti bugüne değin sorunlarla gelmiş. 

Bu sorunlar birçok konuda günümüzde de artış göstererek 

sürmektedir. Münasebetler 2002 ile 2010 yılları arasındaki 

zamanda pozitif münasebetler gibisinden görünse de Arap 

Baharı’ndan sonraki zamanda münasebetler kötüleşmeye başlamış 

ve ilişkiler kendini savaş ortamına bırakmıştır.  

AK Parti 2010 yılının akabinde izlediği dış politikayla ilk önce 

Suriye olmakla beraber birçok Orta Doğu devletiyle münasebetleri 

gerilemeye başlamıştır. Türk dış siyasetinin kabuk değiştirmesini, 

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin komşular ile sıfır problem 

ilkesinden, sıfır komşu devlete dönüşmesi Suriye probleminde 

takındığı siyasetin sonucu olarak itimat edilmeyen devlet noktasına 

geldiği ve ayrıca uluslararası alanda prestij kaybettiği vb. ifadeler 

yer almakatadır.  
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Türkiye Cumhuriyeti’nin Orta Doğu coğrafyasındaki nüfuzu, daha 

çok yumuşak kuvvetine, çatışma olmasından yana değil sonuç 

merkezli pro-aktif politikasına ivme kazandırma gayretleri 

sayesinde, çevresinde bulunan coğrafyalarla iktisadi 

münasebetlerini derinleştirme gayretleri etkili olmasıyla beraber, 

başka yumuşak kuvvet ögesi olan kültürel kuvvetinin de önemli bir 

katkısı olmuştur.  

Başka bir deyişle sınırında bulunan komşu devletlerin güvenini 

kazanıp sonra da bölgede yaşanan problemlerde arabulucu rolünü 

alması ile problemlerin sonuçlanmasında söz sahibi olmak bu 

stratejinin temel gayesidir. Bu gaye ile Türkiye Cumhuriyeti geçmiş 

tehdit algıları ile geçmişten gelen dış siyaset eylemlerin hepsini 

ortadan kaldırılaıp yeni bir mantalitenin hakim olması esas 

oluşturmaktadır. Bunun ile birlikte “karşılıklı ekonomik bağımlılığı 

artırmak ve devletlerarası ihtilafları diplomatik mekanizmalarla 

çözmeye öncelik vermek ‘sıfır sorun politikasının’ bir diğer 

özelliğidir ve geleneksel uluslar arası ilişkiler pratiklerinin temel 

normlarıyla uyumludur” (Oğuzlu, 2011, s. 12).  

 Türkiye Cumhuriyeti hududuna komşu, yakın coğrafyadaki 

ülkelerle var olan problemleri neticelendirmeyi amaçlayan bu 

prensip çoğu taraftan tenkit edilmektedir. Lakin en fazla tenkit 

edildiği konu prensibin totaliter bir formda olması yönüne 

gelmiştir. Kısaca bütün komşu devletler ile gelişmeleri tümel 

olarak bakılması ideal amaç olsa da siyasi açısından büyük problem 

oluşturmaktadır. Bu sebeple tenkitler “bir devlet ile problemleri 

sonuçlandırmanın başka bir devlet ile problemlere sebep 

olabileceği, bu sebeple tüm çevrede bulunan devletleri aynı grubun 

içine koyan bu siyasetin “realist” olmadığı konusunda 
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birleşmektedir. Yapılan bu tenkitler için en yoğun kullanılan somut 

misallerse Ermenistan’la yaşanan “normalleşme” zaman zarfında 

Azerbaycan’la olan münasebetleri gerginleştirmesi, İran ile Suriye 

benzeri devletlerle kurulan yakın münasebetlerin Batı ile İsrail ‘de 

yol açtığı rahatsızlık ile Orta Doğu coğrafyasında yaşanan halk 

ayaklanmaları sebebiyle Suriye’yle münasebetlerin gerginleşmesi 

olmuştur” (Tisdal, 2010, s.192).  

Ortadoğu’da Düzen Kuran Ülke  

Düzen kurucu rol ifadesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası 

münasebetler ile uluslararası kurumlarda faal biçimde rol almasını 

öngören bir rol-kimlik adlandırılmasıdır. Soğuk Savaş senelerinden 

akabinde devletlerarası düzende prensipleri adlandırılmış, bütün 

oyuncuların üstünde yargı birliği olduğu bir “düzen” 

oluşturulamadığı fikrinden yola çıkıp Türkiye Cumhuriyeti’nde 

kurulmaya çalışılan “yeni uluslararası düzen ” biçimlenmesinde 

kuvvetli bir oyuncu olarak yerini alması gerektiği ileri sürmektedir 

(Yeşiltaş, 2011, s. 12-13).  

Soğuk Savaş zamanlarında boy gösteren süper güç bloklaşmasının 

zarfında Türk dış siyaseti Batı âleminin menfaatlerin ile isteklerine 

uygun hareket etmiş. Şundan dolayıdır ki Soğuk Savaşı’n 

bitmesiyle beraber devletlerarası düzende meydana gelen 

dönüşümlerde 1945-1991 arasındaki senelerde muteber olan 

algılamaların yerine yeni devirde alternatif ve uyumlu global 

münasebetleri geliştirmeye imkan vermiştir. Dönemin Dışişleri 

Bakanı Ahmet Davutoğlu bu hâli şu biçimde anlatmaktadır; “Artık 

iki kutuplu bir dünyada yaşamıyoruz. Bunun anlamı bizim Rusya 

ile iyi ilişkilerimizin olması bunun Avrupa Birliği’ne bir alternatifi 

olduğu anlamına gelmemektedir.” Bu anlatımdan çıkarılan mana, 
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Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün ülkelerle pozitif yönlü 

münasebetler geliştirebilir. Ayrıca geliştirilen bu münasebetler bu 

oyuncuların birinin ötekisine karşı tercih edildiği manası 

çıkarılmamalıdır. Dolayısı ile Türkiye Cumhuriyeti hudutlarının 

öteki tarafında ve var olan somut mesafeye rağmen varoluşu ile 

etkisini hissettirebileceği platformları bulmak istemektedir.  

ABD’de yaşanan  11.09.2001 terör saldırılarından başlayıp, 

uluslararası terörizmin dünya kamuoyunda dikkatleri üstüne 

yoğunlaştırması ile ehemmiyet kazanan Doğu ve Batı arasındaki 

“jeopolitik” ile “jeostratejik” önemi kanalıyla girişilen 

“medeniyetler ittifakı” projesindeki fonksiyonu ile sorunlu bir  

konum olarak bilinen Orta Doğu ve Batı’dan farklı olan bağları ile 

ilişkileri içinde yürüttüğü yapıcı siyaset ile bu anlamda Türkiye 

Cumhuriyeti’nin  Doğu, Batı ile ABD açısından sağladığı önem, bu 

yönde üstünde durulması gereken bir konudur.  

Dış siyasette hareketliliği yakalamak için pozitif bir siyaset 

sürdürülmelidir. Bu prensibe göre problemler oluşmadan, 

problem olabilecek konulara müdahalede bulunmak, muhatapları 

en kısa zamanda ortak bir paydaya getirmek için gayret 

gösterilmelidir. “Önemli olan sorunlar çıkmadan olaya müdahil 

olmaktır. Özellikle Türkiye’nin çevresi Balkanlar, Kafkaslar, 

Ortadoğu sorunların her daim sürdüğü bir coğrafyadır. Bundan 

dolayı Türkiye olası muhtemel sorunların önüne geçerek hem ülke 

içi durumu, hem de bölgesel politikalar açısından istikrar ve güven 

sağlama açısından önemlidir.  

Bu bölgelerde çıkan problemlere Türkiye’nin gözünü kapama 

lüksü yoktur. Yani Türkiye reaksiyoner değil aksiyoner bir dış 

politika izlemelidir. Davutoğlu’ nun ok-yay prensibi de bu noktada 
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çok önemlidir. Türkiye coğrafyasında olan bir ülke Asya’ya doğru 

yayını ne kadar gererse, okunu Avrupa’ya doğru o kadar hızlı atar, 

anlayışına sahip bu prensip Davutoğlu doktrinini anlatan güzel bir 

örnektir” (Davutoğlu, 2010).  

Türkiye Cumhuriyeti’nin yumuşak kuvvet siyasetlerinden, en çok 

tatbik ettiği yöntemlerden birisi de son dönemlerde çokça seçtiği 

arabulucu ile çok taraflı dış siyasetidir. Türkiye Cumhuriyeti, 

Medeniyet Derinliği bağlamında, kültürel ile tarihi yakınlık 

duyduğu bölgeler olan Kafkasya coğrafyası, Balkan coğrafyası, 

Orta Doğu ile bütünsel olarak Orta Asya’da ki uzun zamandır 

devam eden ve devam etmekte olan sürtüşmeler ile çatışmalarla 

yakinen ilgili olması, uzlaştırıcı siyaset stratejisi devam 

ettirmektedir (Duran, 2009, s. 389).  

Dış siyaset kuralının nasıl yürütülmesi gerektiğine dair bir tutum 

olarak meydana gelip bununla beraber siyasetin şekil bakımdan 

sınırlarını çizen bir mantalitedir. “Uluslararası düzenin gelişimine 

göre politika belirlemek yerine, Türkiye’nin düzen kurucu bir aktör 

olduğu fikrinden hareketle kendi politikalarını geliştirebilme 

kapasitesini artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu anlamda bu 

politika, uluslararası sistem içinde yaşanan gelişmelere ve 

değişikliklere sonradan intibak etmek yerine bizatihi bu 

gelişmelerin ve değişimin içinde yer alarak bunlara yön vermeyi 

arzu etmektedir. Bu anlayışa göre Türkiye reaksiyoner bir dış 

politikadan her zaman uzak durmalıdır” (Oğuzlu, 2009, s. 45-46).  

Bahse konu siyaset ilkesinin dış politikaya akseden en uygulamalı 

çözümleriyse bilhassa Arap ile İsrail, İsrail ve Suriye, İran ile Batı, 

Sırp ile Boşnak anlaşmazlıklarında arabulucu görevi görmesinden 

kaynaklanmaktadır. Bu dış siyaset prensibine göre dış politika, 
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yalnızca milli devletlerden oluşan oyuncular arasından değil aynı 

zamanda milli devlet içinde yer alan farklı taraflar ile oyuncular 

arasında da buhranların önlenmesi veya mevcut olan krizlerin 

neticelendirilmesine yönelik aktif bir diplomatik yaklaşımdır. 

Bilhassa Balkanlar coğrafyasında izlenen dış siyaset bu konuya 

misal verilebilir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Arap ve İsrail arasındaki uyuşmazlığı 

hususunda takip ettiği bu siyaset, en fazla efor sarf ettiği 

problemlerden birisidir. Türkiye, dış siyasetinde İran ve Batı 

dünyası arasındaki nükleer buhran dolayısı ile de, diplomasi 

rotasından gidilmesi hususunda bir strateji izlemekte ve bu 

hususta, Türk Dış Politikası’nda mühim bir kilometre taşı 

konumundadır (Kirişçi, 2010, s. 10). Bu yaklaşımlar nedeniyle, 

2009 ile 2010 senelerinde Arap devletlerinde yapılan TESEV 

kamuoyu çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti’nin coğrafyadaki 

popülerliğinin arttığını göstermektedir. (Altunışık, 2011).  

TESEV tarafından 25 Ağustos 2010 ile 27 Eylül 2010 tarihleri 

arasında, yedi Arap ülkesinde yapılan araştırmada, Türkiye 

Cumhuriyeti’ne karşı duyulan sempati oranının % 80 gibi hafife 

alınmayacak bir oranda olduğunu dış politikada yumuşak kuvvet 

ifadesinden ve ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin yumuşak kuvvet 

kullanımı göstermiştir. (Akgün ve diğerleri, 2011).  

2009 senesinde de yine aynı devletlerle yapılan anket çalışmasında, 

Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı duyulan sempati oranının %75’ten, 

%80’e çıktığı belirlenmiştir. 2010 senesinde İran devletinin de 

katılım sağlamsıyla yapılan başka bir anket çalışmasındaysa,  

duyulan sempati oranın % 85’e çıktığı  saptanmıştır (Akgün ve 

diğerleri, 2011). Ekim 2011 yılında, Mısır, Ürdün, Lübnan, Fas ve 
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BAE’de yapılan ayrı bir çalışmaya göreyse, Arap Baharı’nın en 

büyük kazançlısının Türkiye Cumhuriyeti olduğu kaydedilmiştir 

(Telhami, 2011). Yapılan çalışmaya gereğince Türkiye Cumhuriyeti 

Orta Doğu’da en yapıcı devlet olarak kabul gördüğü saptanmıştır.  

Orta Doğu coğrafyasında yaşayan halklar ve devletler gözünde 

Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı duyulan sempati Türkiye 

Cumhuriyeti’nin yumuşak kuvvet kaynaklarından “jeopolitik 

konumu” ile Orta Doğu’daki uluslarla, yakın zaman zarfında süren 

“kültür ve tarih” kaynaklı gücün etkisi olmuştur. 

 

Türkiye’nin Yeni Ortadoğu Politikası : “Vizyoner Dış 

Politika”  

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı İsmail Cem’le başlayan Türk 

dış politikasında “revizyon” iki binli senelerde hızlanarak devam 

etmeyi sürdürmüştür (Gözen, 2005: 41-58). Bu devirde yeni 

kurulmuş olan hükümetin önemli kişileri ile Başbakan R. Tayyip 

Erdoğan, Türk dış siyasetinin belli bir vizyona dayandığını 

söylemişlerdir. Bu vizyon, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihsel, 

iktisadi, jeopolitik ile demografik yapısı itibariyle devletlerarası 

düzende merkezi bir oyuncu olması gerektiği tezine 

dayanmaktadır (Davutoğlu, 2004; Davutoğlu, 2008).  

Bu bağlamda dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Şubat 

2005 senesinde aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır:  

“Türkiye bu coğrafyanın periferisinde yer alamaz, merkez bir ülkedir. 

Türkiye artık sadece bölgesel güç olarak tanımlanamaz, bu tarihi dönemeçte 

küresel bir güç olma yolunda ilerlemelidir. Mevcut rotamızı küresel bir 
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vizyonla, yenidünya gerçeklerini göz önüne alarak bilinçli bir şekilde 

Geliştirmek mecburiyetindeyiz” (Tür, 2006: 157).  

Bu yeni “vizyoner” siyaset, iki binli senelerin birinci devresinden 

başlayarak Türkiye Cumhuriyeti’nin, Orta Doğu coğrafyasına olan 

tutumunu da şekillendirilmesinde etkili olmuştur. Bölgesel 

emniyet ile ekonomik bütünleşmenin gerçekleştirilmesi Türk dış 

siyasetinde Orta Doğu vizyonunun en mühim unsuru olarak yer 

almıştır. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ahmet 

Davutoğlu şu sözleri söylemiştir; “Biz Türk ve Arap dünyasının, 

Kars’tan Fas ve Moritanya’ya kadar, Sinop’tan Sudan’ın en 

güneyine Ekvator’a kadar, İstanbul Boğazı’ndan Aden Körfezi’ne 

kadar olan) bu kuşağın tam bir güvenlik kuşağı, ekonomik 

entegrasyon kuşağı ve dünyanın örnek olarak göstereceği bir 

büyük refah alanı haline dönüştürmek istiyoruz. Bahsettiğimiz 

coğrafyada en geniş anlamda tam bir liberalleşme olmasını 

öngörüyoruz. Kars’tan kalkan bir taşıtın taşıdığı malla birlikte ta 

Fas’a, Moritanya’ya kadar engelsiz seyahat etmesini 

istiyoruz.”(Hürriyet, 2010).  

Türkiye Cumhuriyeti’nin “vizyoner” Orta Doğu politikası bazı 

çevreler tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni-Osmanlıcı 

politikası olarak tanımlamaktadır. (Taşpınar, 2008). Türk seçkinleri 

bu tezi ret ederek yeni bir dünya vizyonuna dayalı reel politik bir 

siyaseti takip ettiklerini savunmaktadırlar (Erdoğan, 2011).  

Bu ilke geleneksel Türk dış siyasetini hem global hem de bölgesel 

ölçekli buhranlara yönelik “bekle-gör” politikasına karşı Türkiye 

Cumhuriyeti’nin bu buhranların doğmasındaki zamanla ile 

bilhassa sonuçlanmasında aktif bir oyuncu olması gerektiğine 

alakalı düzgüsel bir bakış açısıdır. Bundan önce uygulanan dış 
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politika eylemleri ile kıyaslandığında Türkiye Cumhuriyeti “yeni” 

dış politika eyleminin üstüne yapıldığı ana “prensip” olarak 

adlandırılmıştır (Davutoğlu, 2009).  

Bu hâl uluslararası siyaset için çok aktif bir oluşum olduğundan 

dolayı dış politika yapımında tepkisel ile buhran odaklı bir tutum 

yerine vizyon odaklı stratejilere gereksinim duyulmaktadır. Bu 

konuda dış politikada diğer taraftan parçalı veya bir kutuplu değil, 

bütüncül ile sistematik bir siyasi mantalitenin egemen olduğunu 

çıkarmak yanlış olmayacaktır. Bu prensip genel itibariyle şu iki 

konuyu içermekte ve şu konuları kapsamaktadır: 

• Türkiye Cumhuriyeti dahil olduğu coğrafi alanda buhran 

ile problemlerin ortaya çıkmasından sonraki durumlara 

göre politika saptanmasından ziyade buhranlara ilk elden 

ve en başından başlayarak aktif müdahale edici 

politikalardan oluşur.  

• Türkiye Cumhuriyeti’ni alakadar olduğu “doğrudan” bir 

buhran veya problem yoksa söz konusu coğrafyaya karşı 

herhangi bir strateji geliştirilmemesi yönündeki geleneksel 

dış politika bakış açısının tersine, buhran olmasa dahi 

Türkiye Cumhuriyeti’nin devletlerarası ile geçmişten gelen 

pozisyonu itibariyle o coğrafyalarda da olması lüzumu 

olduğuna dair politikalardan oluşur (Küçükyılmaz, 2005)  

• Bu prensip kısa vadede menfaatler yerine uzun vadede 

değerlere dayalı vizyoner bir bakış açısına endeksli dış 

politikayı anlatmaktadır. Bu prensibin bir akisi olarak 

Ahmet Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’ni şöyle ifade 

etmektedir “Türkiye tek bölgeyle anılan bir ülke değildir. 

Balkan ülkesidir, Kafkas ülkesidir, Ortadoğu ülkesidir, 
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Karadeniz ülkesidir, Akdeniz ülkesidir, Hazar ülkesidir, 

Körfez ülkesidir hatta etkileri itibarıyla. Bütün bu 

bölgelerde Türkiye düzen kurucu ülke rolü üstlenmek 

durumundadır” (Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun 

Dışişleri Bakanlığı Devir Teslim Töreninde Yaptıkları 

Konuşmalar, 2009).  

 Türkiye 2005 senesinde Afrika kıtasına açılım politikası, 2006 

senesinde Latin Amerika coğrafyası ile 2010 senesinde Doğu Asya 

politikalarında vuku bulan olaylar bu bakış açısının en mühim 

misallerini temsil etmektedir. Bilhassa Türkiye Cumhuriyeti’nin 

BMGK’ye geçici üyeliğine hakkında yapılan oylamada Afrika 

kıtasındaki devletlerin hepsinin oyunu alıp seçilmesi bu politikanın 

en mühim pratik neticelerinden birisi olarak görülebilir. Yani bu 

prensip etrafında Türk Dış Politikası’nın ana amacının 

devletlerarası konjonktüre doğru zamanlama ile metotlarla 

seslenmek ve bu yöntemle de Türkiye Cumhuriyeti’nin 

devletlerarası saygınlığı ile pozisyonu kuvvetli olduğunu 

söyleyebiliriz.  

Bu “realist” ile “vizyoner” siyaset “ortak medeniyet” derinliğiyle 

desteklenmektedir. Bu bağlamda yoğun bir şekilde ortak kültür,  

geçmiş ile değerler söylenebilir. Özellikle bu lafta ortaklıklar o 

kadar üst düzeydedir ki Türk liderler Orta Doğulu mevkidaşlarıyla 

ilişkilerinde “dostluk” ifadesini aşıp kardeşlikten dem 

vurmuşlardır. Türk yöneticiler benzer uygarlığın üyesi olmaktan 

dolayı Türkiye Cumhuriyeti’nin Orta Doğu ülkelerinin karşı 

manevi mesuliyetli olduğunu savunarak Türkiye Cumhuriyeti’ne 

liderlik rolü biçmişlerdir. Bu çerçevede hem “medeniyetler arası 

diyalog”, hem de “İslamofobi” ile mücadele adıyla “İslam 



 

51 

Medeniyeti”nin koruyuculuğunu benimsemiş aynı uygarlığın 

içinde uluslararası sorunlara arabuluculuğa görevini üstlenmiştir 

(Kardaş, 2011, s. 28-33).  

Bunun gereğince bir evvelsi asırda aynı uygarlığın bir parçası olan 

kardeşler arasında yapay politik ile zihinsel hudutlar çizilmiştir 

Hem Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun hem de Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan’ın çok yoğun bir şekilde anlattıkları 

hususlardan bir tanesi bu suni hudutların hemen ortadan 

kaldırılmasıdır. (Hürriyet, 2010).  

Türkiye Cumhuriyeti, Orta Doğu coğrafyasını geçmiş tarihi ile 

coğrafi pozisyonundan hasebiyle ekonomik, siyasi ile kültürel 

etkileşim konularından birisi olarak tanımlamamıştır. Orta Doğu 

coğrafyasında yaşanan hadiseler ile gelişmelerin Türkiye 

Cumhuriyeti’ne dolaylı veya doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle 

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Orta Doğu coğrafyasında vuku bulan 

olayları görmezden gelemeyeceğini düşünen Türk hükümeti 

yetkilileri Türkiye Cumhuriyeti, Orta Doğu’da faal bir siyaset 

izlemesi lüzumu olduğunu ayrıca Orta Doğu coğrafyasının 

değiştirilmesini tasarlamaktadırlar. Düşünülen bu değişimin iki 

tane basamağı bulunmaktadır. Birincisi, Orta Doğu coğrafyasında 

düzen ile sulhun sağlanması, ikincisi ise ekonomik kalkınmanın 

olmasıdır. Türk siyasetçilerinin dış politikayı ifade etmek gayesiyle 

genel olarak kullandıkları “komşularla sıfır problem, sınırsız ticaret” 

ifadesi de Türkiye Cumhuriyeti’nin Orta Doğu siyaseti ilgili 

yeterince ipucu vermektedir (Erdoğan, 2011).  

Türkiye Cumhuriyeti, Orta Doğu  özelinde yürüttüğü siyasetin en 

mühim unsuru Orta Doğu coğrafyasında düzen ile sulh ortamının 

sağlanmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti, bu hususta evvelden de ifade 
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ettiğimiz ötürü “sıfır problem” adıyla bilinen komşusu olan 

ülkelerle ilişkilerindeki sorunları çözmek, Orta Doğu 

coğrafyasında bulunan öteki devletler ile oyuncular arasındaki 

sorunları da ara buluculukla sonuçlandırmayı hedeflemiştir. Orta 

Doğu coğrafyasında huzur ile sükûnetin sağlanması için Türkiye 

Cumhuriyeti’nin siyasi hâline de olumlu şekilde etki etmesi ayrıca 

Orta Doğu coğrafyasının iktisadi olarak dirliğe erişmesinden ötürü 

elverişli bir iklim ile şartların oluşması amaçlanmıştır.  

Gerçekte, Orta Doğu coğrafyasında sosyal halin de tesiriyle Orta 

Doğu ülkelerinden Türkiye Cumhuriyeti’ne ait tehlikelerin 2000’li 

senelerin başlarında yoğunluğunun azalmasıyla birlikte Türkiye 

Cumhuriyeti ile Orta Doğu ülkeleri arasında birçok konuda 

karşılıklı hareket edilmesinin zeminini teşekkül etmiştir. Türkiye 

Cumhuriyeti, Orta Doğu ülkeleriyle ikili diplomatik ilişkilerini git 

gide arttırarak iki bin dokuz senesinde, Suriye ve Irak’la “Yüksek 

Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyleri” kurulmuştur. Bu bağlamda,  

2009-2011 yılları arasındaki süre zarfında mevzu olan konu 

ülkelerle Türkiye Cumhuriyeti birçok işbirliği protokolü 

imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, Orta Doğu açılımı sadece 

komşu olan ülkelerle sınırlandırılmamış, Körfez ülkelerini de 

içinde olduğu Orta Doğu coğrafyasının çoğunluğuna yayılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti diyalog yollarının açık olmasını, siyasi 

münasebetlerinin geliştirilmesinin coğrafyada düzen ile sulhu 

sağlayacak mühim bir motif olduğu görüşüne sahiptir. Bu nedenle 

komşusu olan ülkelerin dışındaki öteki Orta Doğu ülkeleriyle de 

siyasi münasebetlerini yüksek düzeye çıkarmıştır. Bu bağlamda 

yerel eserler de Türkiye Cumhuriyeti’nin Orta Doğu 

diplomasisinde özel bir önem atfedilmiştir. Gerçekten de bu yerel 

eserler, hem bölgesel uyuşmazlıklar ile çatışmaların frenlebilmesi 
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hem de bölgesel işbirliği imkanlarının sağlanabilmesi için önemli 

bir misyon sırtlanmıştır (Deniz, 2012, s.147-171).  

Türkiye Cumhuriyeti bu bağlamda İİT’ le ilişkilerine hususi bir 

ihtimam göstermiş, Arap Birliği Örgütü ile Körfez İşbirliği 

Konseyi’le de hususi bir münasebet yürütmüş. Coğrafyada düzen 

ile sulhun sağlanması adına Türkiye Cumhuriyeti, Orta Doğu’daki 

uyuşmazlıkların çoğunluğunda arabuluculuk veya kolaylaştırıcılık 

girişimlerinde yer almış. Bu teşebbüslerin bir kısmında olumlu 

sonuçlar elde edilmiş, bir kısmıysa netice alınamamış. Türkiye 

Cumhuriyeti, Irak’ta yaşayan Sünni Müslümanların iki bin beş 

senesinde siyasal düzene katılmaları konusunda etkisi vardır. Irak 

ve Suriye arasında yaşanan anlaşmazlıklarda uzlaştırıcılık yaparak 

gerilimin yükselmesini mani olmuştur. Bunlardan başka Suriye ve 

İsrail arasındaki dolaylı uzlaşma müzâkerelerinde mühim bir yol 

yürümüşken İsrail Devleti’nin iki bin dokuz senesinde Gazze 

kentine taarruz etmesinin akabinde bu süreç sekteye uğramış.  

Bunlardan başka Türkiye Cumhuriyeti, El-Fetih ile Hamas 

arasında bulunan sorunları neticeye kavuşturma emekleri pozitif 

sonuçlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, Orta Doğu coğrafyasındaki 

sulhun sağlanması konusundaki gayretleri komşularıyla olan 

ilişkilerini geliştirmek ve uzlaştırıcılık-kolaylaştırıcılık rolüyle kısıtlı 

olarak sürmemiştir.  

İki bin sekiz senesinde İsrail Devleti’nin Lübnan’a karşı taarruzda 

etmesinin akabinde İsrail ile Lübnan sınır hattına yerleştirilen BM 

unsurlarına askeri destekte verniştir. Bu zamandaki bölgesel 

olaylar ile Türkiye Cumhuriyeti’nin “vizyoner” siyasetinden 

Türkiye ile İsrail arasındaki münasebetler olumsuz doğrultuda 

etkilenmiş (Balcı, 2011).  
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Türk hükümetinin ileri gelen yetkililerine göre Orta Doğu 

coğrafyasında düzen ve sulhun tesis edilmesinin önündeki en 

büyük problem Filistin sorununun neticesiz olarak kalmasıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti liderleri birçok platformlarda Filistin sorunu 

neticeye ulaşmadan Orta Doğu coğrafyasında sulh ikliminin 

oluşmayacağı belirtmişlerdir. İsrail ve Filistin arasında yapılan barış 

müzakerelerinden sonuç çıkmaması, İsrail Devleti’nin Filistin 

üstünde “şiddete” varan politikasının devam etmesi üzerine, 

Türkiye Cumhuriyeti devam eden süreçte “İsrail karşıtı” bir tutum 

sergilemiş (Yagubzade, 2018).  

Özellikle Araplarla olan ilişkilerinde Türk yetkililer Filistin’in 

bağımsızlığı konusunda söz etmeye başlamıştır. ‘‘Filistin davası” 

konusunda aktif bir tarafı konumuna gelmiştir. Türk hükümeti 

yetkililerine göre Orta Doğu coğrafyasında düzen ile sulhun 

sağlanmasında en mühim aracı Orta Doğu coğrafyasındaki halklar 

ile ülkelerin kendi aralarında yapacakları ticaret etkinliklerinin 

desteklenmesidir. Bu Orta Doğu coğrafyasında yaşayan halklar ile 

devletlerarasındaki iktisadi bağımlılığın meydana getirilmesidir.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin, sürdürmek istediği bu politikanın 

uygulayabilmesi için iki adımlı bir metot yürütmüştür. İlk 

basamakta doğrudan bir bölgesel örgüt kurmak yerine Orta Doğu 

coğrafyasında olan ülkelerle ilişkilerini ikili düzeyde devam 

ettirmiştir. ‘‘Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği’’ protokolleri 

ihtivasında Irak, Suriye ile öteki Orta Doğu ülkeleriyle birer birer 

birçok iktisadi işbirliği protokolü imzalanmıştır.  

Bu protokoller çoğunlukla ticari etkinliklerin önünde bulunan 

kısıtlamaların kaldırılması, doğrudan yapılan yatırımların teşvik 

edilmesi, enerji alanında işbirliği ile karşılıklı vize muafiyetinin 
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sağlanmasını amaçlanmıştır. Bu araştırmaların sonucunda hem 

bölge içi ticaret hem de Türkiye’nin Orta Doğu coğrafyasına 

yaptığı dış satım da önemli bir artışın olmasını sağlanmıştır 

(Kutlay, 2011, s. 67-85).  

Vizyoner, Orta Doğu siyasetinin ikinci basamağı, Türkiye 

Cumhuriyeti, Orta Doğu coğrafyasında bulunan bazı ülkeler 

arasında değişik konularda devam eden ikili ilişkilerin çok taraflı 

işbirliği protokollerine dönüşmüştür. Bilfiil Haziran 2010 senesi 

İstanbul’da bir araya gelen Türkiye, Lübnan, Suriye ile Ürdün 

devletlerinin Dışişleri Bakanları arasında “Yüksek Düzeyli Dörtlü 

İşbirliği Konseyi Tesis Edilmesi Hakkında Ortak Siyasi Bildirge” 

imzalamıştır. Bu bildirge çerçevesinde adı zikir edilien ülkeler 

arasında işbirliği, ortaklığın ilerletilmesi ile ekonomik entegre 

olmaya doğru ilerlenmesi amacıyla “Dörtlü İşbirliği Konseyinin” 

oluşturulması, ayrıca bu ülkelerin kendi aralarında serbest ticaret 

ile dolaşım alanı oluşturulması kararı alınmıştır. Bildirgeyi 

imzalayan ülkelerin gerçekleştirdikleri açıklamalarda bu olgunun 

söz konusu olan dört ülkeyle kısıtlanmayacağı, yeni katılacak olan 

ülkelere de açık olacağını ifade etmişlerdir. Böylece Orta Doğu 

coğrafyasında ekonomik bütünleşmenin oluşturulması 

hedeflenmiştir.  

Bunlarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri, Orta Doğu’da 

siyasi bir değişimin de ihtiyaç hasıl olduğu durumuna 

inanmaktadır. Lakin bu dönüşümün dışarıdan enjekte 

edilmesinden ziyade her devletin kendi iç dinamikleriyle 

tamamlanması lüzumlu olduğunu ileri sürmektedir. Bu sebeple,  

Orta Doğu coğrafyasının demokratikleşmesini öngören BOP’a 

aktif bir destek verilmişse de BOP’un aldığı tepkiler ile gürültüsüz 
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bir şekilde gündemden düşmesi sebebiyle Orta Doğu 

coğrafyasında politik liberalleşmenin teşvik edilmesi, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin Orta Doğu siyasetinde mühim bir yer 

tutmamıştır. Bunların yerine iktisadi reformlar, bölge içi ticaretin 

teşviki ve karşılıklı iktisadi bağımlılığın tesisi Türkiye 

Cumhuriyeti’nin önceliği olmuştur. Çünkü Orta Doğu 

coğrafyasının iktisadının liberalleşmesinin vakti içerinde politik 

liberalleşme ile demokratikleşmeyi de yanında getireceği konusuna 

inanılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin “vizyoner” dış siyaseti ile 

bu siyasetin Orta Doğu coğrafyasında daha faal görünmesi Türk 

dış siyasetinin “Ortadoğululaşması” polemiklerine sebep 

olmuştur. (Ayhan, 2010).  

Bu polemikler bir tarafa son zamanlarda dış siyasetinde Türkiye 

Cumhuriyeti’nin “Ortadoğulu” ile “İslami” kimliğinin ileri geldiği 

görülmektedir. Bunun ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi 

iktisadi, emniyet ile politik menfaatlerini bölgesel düzen, emniyet 

ile iktisadi bütünleşmeyle özdeşleştirmeye başlaması sebebiyle 

Türk iktidar seçkinleri “yabancı güçlerin bölgeye” müdahale 

etmesinden rahatsız olmaya başlamış. Orta Doğu coğrafyasının 

problemlerine bölge içerisinden neticelendirilmesini savunmaya 

başlamıştır. Bilhassa Irak müdahalesinin negatif neticeleri Türkiye 

Cumhuriyeti’ni her türlü bölge dışından yapılan müdahaleye karşı 

bir tepki oluşmasına katkı sağlamıştır. Bu nedenle Türkiye 

Cumhuriyeti, Suriye ile İran siyasetlerinde Amerika’yla karşı 

karşıya gelmiştir. Özellikle Haziran 2010 senesinde BMGK’da 

Türkiye Cumhuriyeti, İran Devleti’ne karşı yeni yaptırım 

kararlarına red reyi kullanmış, Türkiye Cumhuriyeti’yle, ABD’nin 

Orta Doğu siyasetlerinin ne kadar farklılaştığını net bir biçimde 

göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti, öbür yandan, NATO dâhil 
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her türlü devletlerarası alanda bölgede bulunan devletlerinin ve 

ayrıca İslam devletlerinin koruyucusu bir aktörü üstlenmeye 

başlamıştır. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti’nin, Birleşmiş 

Milletler Genel Kurulu’nda da aynı siyaseti sürdürmeye başladığını 

ifade etmek olanaklıdır.  

Türkiye’nin Ortadoğu’da Yumuşak Güç Kullanımı  

Türkiye Cumhuriyeti’nin dış siyaset eylemleriyle, Soğuk Savaş’tan 

sonraki zamanın getirdiği yeni açılımlar sebebiyle, bilhassa iki bin 

iki senesinden sonra değişimler göstermiştir (Akbaş ve Tuna, 2012, 

s.6). Türkiye Cumhuriyeti zorlayıcı olmayan kuvveti Türk dış 

siyasetinin son zamanlarda Orta Doğu coğrafyasında Türkiye 

Cumhuriyeti için yeni bir misyon yüklenmiştir. Statükocu ile 

emniyet odaklı dış siyaset eylemlerinin tersine Orta Doğu 

siyasetinde Türkiye Cumhuriyeti pro-aktif, çok boyutlu misyon 

yüklemektedir (Köse, 2014, s. 17). Bu konuda da Türkiye 

Cumhuriyeti yumuşak kuvvet bakış açısı, yoğun bir şekilde üzerine 

vurgulanan, düşünsel plandaysa akademisyenlerin ile aydınların, 

Türk dış siyasetinin yürütülmesinde uygulayıcıların dikkate aldığı 

bir tutum olmuştur (Akbaş ve Tuna, 2012, s. 9). Ayrıca bin dokuz 

yüz seksenli senelerden bu tarafa Türkiye Cumhuriyeti, her konuda 

gösterdiği dönüşüm ile gelişim performansı yumuşak kuvvetin 

daha aktif bir şekilde kullanılması için yeni imkanlar  oluşmasını 

sağlamıştır (Altınay, 2008, s. 58).  

Türkiye Cumhuriyeti, stratejik coğrafi konumu nedeniyle asırlar 

boyunca bütün devletlerin dikkatini üstüne toplamıştır. Doğu ve 

Batı aleminin içinde olmasının yarattığı birçok üstünlüğe sahip 

olmuştur (Tunç, 2003, s.43). Türkiye Cumhuriyeti, coğrafi 

konumu nedeniyle Asya ile Avrupa’yı birbirlerine bağlaması,  
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İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Karadeniz’i Akdeniz’e 

bağlaması, Orta Doğu fosil yakıtlarına çok yakın konumda olması, 

bu coğrafyayı kontrol edebilecek bir noktada bulunması; Asya, 

Avrupa ile Afrika kıtalarının düğüm konumunda olup, her üç 

anakaraya harekâta olanak sağlaması sebebiyle çok mühim bir 

konumda bulunmaktadır (Kekevi ve Çeşme, 2004). Bunlardan 

başka Türkiye Cumhuriyeti sahip olduğu demokratik tecrübe, 

geleneksel miras ile modern birikimiyle bölgesel çekimin merkezi 

olabilecek yumuşak kuvvet bakış açısına sahip bir devlet 

konumundadır (Davutoğlu, 2008, s.80). Diğer taraftan iktisadi 

değişim ile “gelişmekte olan ekonomiler ”den birisi olarak G-20 

üyesi olması da cazibesini artırmaktadır (Altunışık, 2011, s.91).  

Türkiye Cumhuriyeti’nden son zamanlarda daha etkin global 

değişimler ile yapıcı bir dış siyasetin beklediğini varsayarsak, eski 

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun yoğun bir şekilde anlattığı 

gibi, yeni zihniyetin “stratejik derinliği” yalnızca politik mahareti 

değil aynı zamanda kimlik ile iktisadı kapsaması içeriyordu. Her ne 

kadar Türkiye Cumhuriyeti iki bin üç senesine dek komşuları ile 

sıfır problem siyaseti bu yeni zihniyete yakın olsa bile iki bin üç 

senesi Türkiye Cumhuriyeti bakımından Ahmet Davutoğlu’nun 

gösterdiği yeni zihniyetin yaklaştığı devrin başlangıcını 

oluşturmaktadır. Bu yeni zihniyetse bilhassa Türkiye 

Cumhuriyeti’nin eksen kaymasına dair polemiklerin olduğu Orta 

Doğu bölgesine karşı politikalarında görmek mümkündür. Zira 

Türkiye Cumhuriyeti iki bin üç senesi evvelinde çehresini daha 

fazla Batı’ya dönmüş olan bir ülkeyken iki bin üç yılından sonra 

Türkiye Cumhuriyeti ekseni daha fazla Orta Doğu odaklı 

olmuştur. İki bin iki senesinden sonraki zamanda Türkiye 

Cumhuriyeti elde ettiği iktisadi ilerleme ile beraber dış siyasette 
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yumuşak kuvvet kullanımı yeni bir moda durumuna getirmiştir. Bu 

moda kısa sürede Türkiye Cumhuriyeti bakımından istenilen 

sonucu vermese de uzun süreli bir yatırım olarak görülebilir. 

Üstünde konuşulan yumuşak kuvvetin kullanımı idealler ile 

değerlere dayanan bir dış politika zihniyeti hâkim kılarak Türkiye 

Cumhuriyeti global ölçekte bir cazibe odağı durumuna getirmeyi 

hedeflemektedir. (Kalın, 2010, s.199).  

Türk dış siyaseti kimliğinin asıl ögeleri ‘‘jeopolitik, modernite ve 

demokrasi, proaktif modeller’’ oluşturmaktadır. Bu kimlik, 

Türkiye Cumhuriyeti askeri ile politik kabiliyetinden kaynaklanan 

tarihsel ‘‘sert gücüyle’’ bütünleşen muvaffak bir Türk dış 

siyasetindeki “yumuşak gücün” farkındalığı ile yükselen işlevini de 

çevrelemektedir. Tesir ettiği platformu genişletme kabiliyetine dek 

“stratejik derinlik” de sert ile yumuşak kuvvetin zorunluluğunu da 

ön plana çıkartmaktadır. Buradan çıkarılan mana emniyet ile 

demokrasi, iktisadi ile kültürel kimlikle tanımlanan dış politika 

oluşum zaman zarfının belirgin kaynakları olarak bir arada 

olmasıdır. Öyleki “Türk dış politikasının yumuşak güç vasfı, 

yeterince çok kültürlü, demokratik ve çoğulcu olamasa da 

Türkiye’nin modernite içindeki ilginç ve kayda değer 

yolculuğundan; sağlam ve derin olamasa da siyasal anlamda 

demokrasiye bağlılığından; insani gelişim açısından kendini 

yeterince başarılı kılamasa da ekonomik dinamizminden ve 

yeterince realist ve etkili olamasa da proaktif, sorun-çözücü ve 

diyalog temelli iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diplomasisinden 

kaynaklanmaktadır” (Kalın, 2010,203).  

Türkiye Cumhuriyeti devletlerarası siyasette benimsemediği yapıcı, 

barış merkezli misyonunu uluslararası kurum ve kuruluşlarla da 
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desteklemektedir Uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğine 

dâhil olmakla beraber bu dış politikasını meşrulaştırmakta, 

uzlaştırıcı misyonunu kolaylaştırmakta ayrıca yumuşak kuvvetin 

ihtiyaçlarından olan ‘‘meşruiyeti’’ kazanmaktadır. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin, komşuları ile sıfır sorun, çok yönlü dış siyaset, 

emniyet ve demokrasi arasında dengeyi kurmak, çevrede bulunan 

coğrafyalarda düzeni sağlamak vb. prensiplerle izlediği dış 

siyasetin, bölge devletlerine örnek olması da, yumuşak kuvvetine 

vurgu yapmaktadır.  

Türkiye Cumhuriyeti iki bin senesinden, bilhassa iki bin üç senesi 

sonrası devirde,  giderek artan Orta Doğu coğrafyasındaki 

sorunlarıyla alakadar olması, etkin uzlaştırıcı dış siyaset sergilemesi, 

politik ile iktisadi temayüzün bir zafer olarak görülmesi, kültürel 

etkisinin bir neticesi olarak coğrafya içerisinde artan cazibeliği, 

neticelerini meydana getirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin iki bin 

üç yılında Amerika’nın, Irak’ı işgalini desteklememe kararıyla 

başlayan değişim (Altunışık, 2011,s.75), komşuları ile sıfır problem 

prensibi ve medeniyet derinliği olarak isimlendirilen, ortak kültür 

ile geçmiş tarihe sahip devletlerle işbirliği, yakınlaşmanın 

arttırılması prensipleri sınırlarında düzelen münasebetlerle devam 

etmiştir.  

Arap Baharı’nın yaşanması ile birlikte, Orta Doğu coğrafyasıyla 

özellikle Suriye hükümeti ile bozulan münasebetler sebebiyle 

kesintiye uğramış, ama bu zaman zarfında daha çok mana kazanan 

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Orta Doğu coğrafyasındaki yumuşak 

kuvveti farklı bir format kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin, 

İsrail ile Arap anlaşmazlığı hususunda takındığı bu siyaset, en fazla 

efor sarf ettiği sorunlardan biri olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, dış 
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siyasetinde İran ve Batı dünyası arasındaki nükleer buhran 

dolayısıyla da, diplomasi yoluna gidilmesi hususunda bir politika 

izlemekte, bu hususta da, Türk Dış Politikasında mühim bir yer 

işgal etmektedir (Kirişçi, 2010, s. 10).  

Orta Doğu’daki Arap ülkeleriyle siyasi problemler, demokratik 

olmayan siyasi düzenlerinden, zayıf ile bağımlı sivil toplumlarından 

kaynaklanmaktadır. Arap ülkeleri, bir tek kaynak değil diğer 

taraftan süratli iktisadi reform ile politik reformlara ihtiyacının 

olması, ciddi insani kalkınma problemi yaşamaktadır. Türkiye 

Cumhuriyeti yalnızca demokratik bir devlet değildir; bununla 

birlikte kuvvetli, özgür sivil topluma sahiptir. Arap ülkeleri 

üzerinde politik reformlar ile demokratikleşme için içeriden ve 

dışarıdan çok baskı yaşamaktadır. Hürriyet noksanlığı, yoğun bir 

şekilde İslami hareketlerce temsil edilen aşırılık ile düzene karşı 

kızgınlığa sebep olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin var olan başarı 

öyküsünün, kökeni Milli Görüş İslami hareketine dayanan siyasi 

bir parti tarafından kaleme alınmıştır. Gerçi Adalet ve Kalkınma 

Parti’si, Milli Görüş ağını başarılı bir biçimde kullanmıştır. Bu 

durumda, Arap alemindeki İslami partilere Adalet ve Kalkınma 

Partisi’nin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki deneyimlerini 

kullanmalarına olanak vermektedir. Diğer taraftan bölgedeki siyasi 

İslam’ın dirilmesi hakkında Arap ülkelerini kaygılanmaktadır Şayet 

Arap ülkeleri Türkiye Cumhuriyeti’ndeki siyasi İslam’ı onaylar ise, 

bu durum Arap ülkelerindeki İslami hareketleri 

cesaretlendirecektir. Bu endişe verici tabloyla Türkiye 

Cumhuriyeti’nin Arap alemindeki siyasi reformlardaki misyonu 

kısıtlı olabilir (Anaz, 2010, s. 299) Esasen iki bin on bir yılı sonrası 

devirde Orta Doğu coğrafyasında vuku bulan olaylara bakıldığı 

zaman Arap Baharı’ndan sonra Tunus, Cezayir ile Mısır vb. 
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Müslüman devletlerde ılımlı İslam modelini içselleştiren partilerin 

iktidara oldukları görülmüş, bu devirde Türkiye Cumhuriyeti 

modeline yoğun bir şekilde kaynak olarak başvurulmuştur. Lakin 

aradan geçen zamanda ilk önce Mısır olmak üzere demokratik 

seçimleri kazanıp iktidar olan, ılımlı İslam’ı savunan partilerin 

askeri ihtilâl ya da seçim yöntemiyle iktidardan uzaklaştırıldıkları 

görülmüştür. Bunlardan başka Suudi Arabistan başta olmak üzere 

Katar dışında Körfez devletleriyle olan münasebetlerde Türkiye 

Cumhuriyeti ile zaman içinde bozulmaya başladığı görülmüştür.  
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SONUÇ 

Ortadoğu olarak adlandırılan bölge için daha önceleri doğu, 

Yakındoğu gibi kavramlar kullanılmış, 20.yüzyılın başlarından 

itibaren ise İngiltere Ortadoğu kavramını kullanmaya başlamıştır. 

Ortadoğu bünyesinde barındırdığı bazı özellikleri ile dünyanın 

önemli merkezlerinden birini oluşturmaktadır. En başta dünya 

enerji kaynağı olan petrolün önemli bir kısmı bu bölgeden 

çıkmaktadır. Yine petrolden sonra günümüzde ikinci önemli bir 

enerji kaynağı olan doğalgaz da bölgede mevcuttur. Stratejik 

açıdan Süveyş Kanalı, İstanbul ve Çanakkale Boğazları gibi önemli 

geçiş yolları üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca birçok dinin çıkış 

merkezi olmasıyla da inançsal açıdan büyük öneme sahiptir. Bu 

bölge savaşların ve çatışmaların hiç bitmediği bir bölgedir. 

Ortadoğu’nun belli başlı medeniyet merkezlerinden biri oluşu, bu 

yörenin tarih boyunca zengin ve bayındır şehirlere sahip olmasıyla 

da izah edilebilir. Değişik medeniyetlere beşiklik eden bu bölgede 

Türkiye, İran, Irak ve İsrail gibi önemli devletler bulunmaktadır. 

Dini açıdan Müslümanların çoğunlukta olmasının yanı sıra, 

Museviler ve Hıristiyanlar da bölgede bulunmaktadır 

. Ortadoğu ülkelerinde ekonomik açıdan karma ekonominin 

hüküm sürdüğü görülmektedir. Yönetim açısından bakıldığında ise 

genellikle otoriter yönetimler iş başındadır. Jeopolitik ve jeo-

stratejik açıdan önemli olan Ortadoğu, dünya devletlerinin 

paylaşamadığı bir bölgedir. Gerek coğrafi yapısı, gerek etnik yapısı 

nedeniyle çatışmaların hiç azalmadığı bu bölge terörist faaliyetler 

nedeniyle de dünya devletlerinin gözüyle güvenliği tehdit 

etmektedir. 
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29 Ekim 1923 yılından, 2000’li senelere dek Türkiye Cumhuriyeti 

Orta Doğu siyaseti “süreklilik ve değişim” arz edip, Orta Doğu 

bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin uzak olduğu bir bölge 

konumuna gelmiştir. Bu dönemde Batı dünyasıyla yaşanan 

gerginlikler nedeniyle alternatif bir politika arayış içinde olan 

Türkiye Cumhuriyeti çehresini Orta Doğu coğrafyasına dönmüş 

olsa dahi Türkiye Cumhuriyeti’nin genel olarak iki binli senelere 

kadar Orta Doğu devletleriyle olan münasebetleri genel olarak 

pasif kalmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasında II. Dünya Savaşının 

ortaya çıkardığı Yeni Dünya Düzeninin izleri görülmektedir. Savaş 

süresince itinayla “aktif tarafsız” kalma gayreti gösteren Türkiye 

Cumhuriyeti, bu tarafsızlığın karşılığını savaşın sonunda ağır bir 

biçimde ödemek zorunda kalmıştır. Dünya’da kuvvet dengelerinin 

ABD ile SSCB’ye kaydığı, ayrıca Soğuk Savaş’ın başladığı 1945 yılı 

sonrasında Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir kimsesizlik içine 

girmek zorunda kalmıştır. Bu devirde gündeme gelen SSCB 

istekleriyse, Türkiye Cumhuriyeti’nin Batı dünyasıyla 

yakınlaşmasını sağlamlaştırmış. SSCB isteklerini karışında emniyet 

kaygısı duyan Türkiye Cumhuriyeti’nin, Batı dünyasına yönünü 

çevirmesi dolaylı yoldan Türkiye Cumhuriyeti’nin, Orta Doğu 

politikasını da etkisi altına almıştır. Bin dokuz yüz elli iki senesinde 

NATO’ya üye olmasının gerçekleşmesi ile beraber Türkiye’nin bu 

tarihten itibaren Ortadoğu politikası da buna göre şekillenmiştir. 

Türkiye, DP iktidarıyla beraber daha aktif bir dış politika izlemeye 

başlamıştır. Sovyetlerin Ortadoğu’ya inmesini önlemek için 

bölgesel bir pakt kurulması amaçlanmıştır. Türkiye, Mısır’ın 

İngiltere ile anlaşmasına güvenerek Bağdat Paktı’na diğer Arap 
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devletlerinin de gireceğini ümit etmişse de Paktın kurulduğu andan 

itibaren süreç beklenildiği gibi gelişmemiştir. Ortadoğu’da birçok 

ülke Israil’de dâhil olmak üzere bu Pakta karşı okarken Türkiye’ye 

de tepkiler artmıştır. Süveyş krizi, Suriye’nin Sovyetlerden yardım 

alması Arap dünyasında genelde Batı özelde Amerikan 

düşmanlığını yaygınlaştırmıştır. Türkiye bu dönemde bir yandan 

Sovyetlerin Orta Doğu’ya inmesine tedbir ararken bir yandan da 

Mısır’ın Orta Doğu’daki etkisini azaltmaya yönelik politikalar 

üretmiştir. Türkiye, Ortadoğu’nun merkezinde yer alan bir ülke 

olarak bölgedeki olaylardan sürekli etkilenmiştir. Diğer yandan, 

Türkiye’nin stratejik konumu da bölgede söz sahibi olmak isteyen 

süper güçleri etkilemiştir. Kısacası Türkiye, Rusya’nın sıcak 

denizlere inme politikasında ve Amerika’nın bölgede bulunan 

ülkeleri kontrol altında tutma teşebbüslerinde daima kilit noktada 

yer almıştır.  

Bu açıdan Türkiye Cumhuriyeti, dünya politikalarının meydana 

gelmesinde aktif en güçlü oyuncu konumunda olan Amerika 

tarafından, bilhassa jeo-stratejik sebeplerle mühim bir konuma 

sahiptir. Balkan coğrafyasındaki düzensizlik, Rusya Federasyon’un 

eski SSCB’ye karşı duyacağı hasret ışığında biçimlenecek 

gelecekteki olası yönelimi ve Orta Doğu’nun kronik problemleri 

Amerika’daki siyaset yapıcıların Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı 

alâkasını kuvvetlendirmektir.  

Türkiye Cumhuriyeti için 1980’li seneler pasif dış politikadan, aktif 

dış politikaya geçiş seneleri olmuştur. Türkiye’nin dış politikada 

aktif rolü seçmesinde başbakan ve ardından Cumhurbaşkanı olan 

Turgut Özal’ın etkisi büyük olmuştur. Turgut Özal, dış politikaya 

iktisadi yaklaşım doğrultusunda bakmış ve başta komşu devletler 
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olmak üzere diğer ülkeler ile ticareti geliştirmenin yollarını 

aramıştır. Soğuk Savaş’ın bittiği bin dokuz yüz doksanlı senelerde 

Türk dış siyasetinde evvelki dönemler ile karşılaştırılmayacak kadar 

değişen, çeşitlenen dinamikler ile bunların etkisiyle yaşanan 

farklılaşmanın, yeni konjonktür içinde yeniden konumlanmanın 

görüldüğü, inisiyatif kullanma kültürünün geliştiği, dış politikanın 

dönüşüme uğradığı hareketli bir dönem olmuştur. Bu devirde 

Türkiye Cumhuriyeti, Orta Doğu ve dış politikası başlıca hatları 

ile, AB’yle entegrasyon, ABD’yle ittifakın stratejik ortaklığın 

ilerletilerek korunması, Orta Asya ile Rusya Federasyonu’yla 

münasebetlerinin kuvvetlendirilmesiyle Orta Doğu 

coğrafyasındaki gelişmelerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi ile 

Türk çıkarlarına zarar gelmesine yer vermemektir. Yeni dönemde 

Orta Doğu, barış sürecine katkı sağlamak, Kürt probleminin 

neticelenmesi hususlarına odaklanılmıştır. Bu çok yönlü ayrıca 

karmaşık konular belki de olanaklar yumağı Türk dış siyasetinin 

hiç olmadığı kadar yoğun ile çok yönlü bir devir geçirmesine neden 

olmuştur.  

Birinci Körfez Savaşı ve de sonraki zamanda Amerika’nın Saddam 

Hüseyin’i çevreleme gayretleri bir kez daha Türkiye 

Cumhuriyeti’ni özelde Amerika’nın genelde ise Batı’nın yüksek 

öncelikli dış politikasında mühim bir jeo-stratejik müttefik 

konumuna getirmiştir. Irak devletinin Kuveyt’i işgaliyle başlayan 

Körfez Buhranı’nda Batılı müttefiklerinin yanında yer alan 

Türkiye, görünüşe bakılırsa kazananların safında yer almıştır. Oysa 

savaş sonrası dönem Türkiye için orta ve uzun vadede pozitif 

neticeler getirmemiştir. Irak’a karşı uygulanan uluslararası 

ambargo sonucunda Türkiye büyük iktisadi kayıplara uğramıştır. 

Fakat bu süreçte Irak’ın geleceğinin meçhul olması, Körfez’deki 
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düzensizlik, Arap - İsrail savaşının şiddetlenerek artması gibi Orta 

Doğu coğrafyasında süregelen problemleri Türkiye 

Cumhuriyeti’ne bölgesel bir oyuncu olma imkanı sunmuştur 

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidara gelmesiyle birlikte ve de 

daha sonrada sürecek olan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları 

devrinde Türkiye Cumhuriyeti, Orta Doğu devletleriyle olan 

münasebetleri aktif bir duruma dönüşmüştür. 2002 ile 2011 

seneleri arasında Türkiye Cumhuriyeti, Orta Doğu coğrafyasındaki 

görünürlüğü giderek artmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, Orta Doğu 

coğrafyasındaki görüntüsü giderek güçlenmiştir. Türkiye 

Cumhuriyeti, Orta Doğu coğrafyasında artan imajı bölge 

devletleriyle olan münasebetlerde açık bir biçimde görmek 

olanaklıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin üçüncü devrinin son 

zamanlarına kadar Türkiye Cumhuriyeti, Orta Doğu devletleriyle 

olan münasebetleri adeta altın senelerini yaşamıştır.  

Suriye’deki rejimin giderek sert politikalara girişimde bulunması, 

Suriye’deki rejimin Suriye içerisinde terör estirmesi karşısında 

Türkiye Cumhuriyeti iki bin on iki senesinden başlayarak Suriye’ye 

karşı olan politikası değişmiştir. 2012 senesinden itibaren ise 

Türkiye’nin Esed karşıtı politikası giderek artmaya başlamıştır. 

2002 ile 2011 seneleri arasında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Orta 

Doğu siyaseti, genellikle liberal değerler üstüne idealist 

politikalardan müteşekkildi. Bu politikaların altında “ komşu 

devletlerle sıfır problem münasebetleri, demokrasi, insan hakları, 

mezhepler üstü siyaset, bölge devletleriyle olan iktisadi 

münasebetler ’’ yatıyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin, Arap 

Baharı sonrası döneme kadar Orta Doğu coğrafyasında izlemiş 
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olduğu idealist politikalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Orta Doğu 

coğrafyasındaki devletleri nezdinde saygınlığını arttırmıştı. 

Türkiye Cumhuriyeti, Orta Doğu toplumlarının gözünde model 

alınması gereken bir devlet noktaya getirilmiştir. Bütün bu 

dönüşümün net bir biçimde görüldüğü devlet, Suriye’dir. 

Arap Baharı’nın yaşanacağı zamana kadar Türkiye Cumhuriyeti, 

Suriye’yle olan dostane münasebetleri daha sonra bozulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Arap Baharı’nın bölgede yaşayan 

halkların demokratik isteklerinden taraf olan politikası, Suriye 

rejimi tarafından ret edilmiştir. Suriye rejiminin yaptığı şiddet 

politikaları neticesinde Suriye’nin düzeni olmayan bir devlet 

durumuna gelmesi, çok fazla örgütün Suriye topraklarında 

egemenlik düellosu içine girmesi, IŞİD’in Suriye topraklarında 

yayılmacı politikası, PYD’nin Suriye’de topraklarını genişletmesi 

neticesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğini tehdit edecek 

duruma gelmesi gibi haller ortaya “Suriye problemi’’ni çıkarmıştır. 

Suriye problemi, bölgesel mesele olmaktan çıkarak, global ölçekte 

bir mesele olmuştur. 

2011-2015 seneleri arasında Orta Doğu’ya karşı Türkiye 

Cumhuriyeti’nin izlemiş olduğu politikalar ülke içerisinde ve yurt 

dışında tenkitlere maruz kalmıştır. Bu tenkitlerin merkezinde 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Orta Doğu’ya karşı uyguladığı 

politikasında, müdahaleciliğe doğru kayan politikası ile mezhepçi 

bir politika izlediğine yönelik düşünceler yer almaktadır. İki binli 

senelere kadar Türkiye Cumhuriyeti, Orta Doğu siyasetinin 

çoğunluğunda müdahalecilikten uzak bir tavır takındığını İki binli 

senelerdeyse Türkiye Cumhuriyeti, Orta Doğu devletleri ile aktif 

münasebetler kurduğunu, Orta Doğu coğrafyasında yaşanan siyasi 
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gelişmelerde “aktif bir aktör” olarak yer almıştır. 2011yılından 

sonraki zaman zarfında Türkiye Cumhuriyeti bilhassa Suriye 

sorununun sebep olduğu problemlerden kaynaklı bir kısım 

gerekçeler ile Orta Doğu politikasına müdahil olan bir oyuncu 

olarak ortaya çıkar. Bu müdahil olma hali, bazı zamanlar “sert 

politikalar”la gerçekleşir. Bunların yanında, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin idealist politikalardan topyekûn bir biçimde 

koptuğuna hakkında bir kanaatte olmamız hatalı olur. Gerçekten 

Türkiye Cumhuriyeti hâlihazırda Orta Doğu toplumlarının 

barışından yana bir tutum sergilemesi, mezhepler üstü bir 

siyasetten taraf bir dil kullanması kuvvetli bir delildir. 

Türkiye’nin artan güvenlik kaygılarından dolayı Orta Doğu 

politikasında bir dönüşüme gitmesini, gerçekçi politikalar 

izlemesini yasal görebiliriz. Zira Orta Doğu’da yaşanan meselelerin 

ortaya çıkardığı problematikler, Türkiye’nin bölge üzerindeki 

endişelerini arttırmıştır. 

Türkiye sahip olduğu mirasıyla Orta Doğu’da özel konuma sahip 

bir ülkedir. Ayrıca coğrafi konumu, sosyal-kültürel değerleriyle 

Doğu ile Batı arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Orta Doğu 

coğrafyasının önemli bir parçası olan Türkiye’nin 1960’lı yıllarda 

Orta Doğu ile olan ilişkileri azaldıysa da 1990’lı yıllarda tekrar 

artmıştır. NATO’nun sorunlu bölge olarak gördüğü yerler 

Türkiye’nin çevresindedir ve bu Türkiye’ye bir merkez olma 

özelliği kazandırmıştır. 

Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti, dahili ve harici dinamikleriyle 

bölgesel ile global konjonktürün biçimlendirdiği bölgesel ve 

küresel dengeler içinde daha iddialı bir biçimde mevcut olma 

olanağına sahiptir. Lakin bu varoluşun iki doğrultusu ciddi boyutta 



 

70 

ehemmiyet arz etmektedir. İlki Türkiye Cumhuriyeti Orta Doğu 

coğrafyasında öncelik kullanırken global güçler ile münasebetlerini 

dikkate almalı, ama global güçlerin çıkar ile isteklerinin milli 

çıkarların önüne geçmesine müsaade etmemelidir. İkincisi ise 

bölge politikaları oluşturulurken içinde mevcut olan koşullar 

dolayısı ile Amerika ekseni yerine Avrupa Birliği ekseninde 

kalınmaya çaba harcanmalı, bu sınırlar dahilinde “yumuşak güç 

kullanımı” tercih edilmelidir. Çünkü Amerika tarafından Orta 

Doğu coğrafyasında devreye sokulan işgaller dolayısı ile ciddi bir 

biçimde perçinlenen Orta Doğu kaynaklı Batı karşıtlığına taraf 

olması Türkiye Cumhuriyeti bakımından geri dönüşümüne olanak 

sağlamayacak problemlerin yaşanmasına neden olabilir. Türkiye 

Cumhuriyeti, “yumuşak güç kullanımına” dayalı gelecek 

stratejisiyle Orta Doğu coğrafyasında hem bölgesel hem de global 

boyutta ciddi başarılara sağlayabilir. 
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