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Günümüzde Türk D›fl Politikas›’ndan söz eden herkes D›fliflleri Bakan›
Say›n Ahmet Davuto¤lu’nun ‘Stratejik Derinlik’ adl› kitab›na at›fta bulunmak-
tad›r. Maalesef, pek çok kifli de bu kitab› tam olarak okuyup de¤erlendirmeden
bir tak›m yorumlar yapmakta ve bunun sonucunda Say›n Davuto¤lu’nun teo-
rik aç›dan zengin bir altyap›ya oturtmufl oldu¤u bu kitaptaki fikirlerini anla-
makta zorluk çekmektedirler. Gerçekten, ABD’nin Ankara eski Büyükelçisi
Abramowitz ile Henri J. Barkey’in belirtti¤i üzere, Türkiye Cumhuriyeti, flim-
diye kadar Say›n Ahmet Davuto¤lu seviyesinde enerji, güç ve vizyona sahip
bir D›fliflleri Bakan› görmemifltir.1 Say›n Davuto¤lu’nun yeni uluslararas› ilifl-
kiler düzenindeki amac›, Türkiye’yi, merkezi veya bölgesel bir güç olmaktan
küresel bir güç haline getirmektir.2

Ben, Türk D›fl Politikas›’nda Balkanlar’›n yerini de¤erlendirirken, Say›n
Davuto¤lu’nun fikir dünyas›nda Balkanlar’a verilen öneme ve bu önem çerçe-
vesinde, nas›l bir politikan›n flekillenmesinin beklendi¤ine de¤inece¤im. Ko-
nuflmam› ‘Stratejik Derinlik’ adl› eserin yan›s›ra, D›fliflleri Bakan›’n›n, di¤er
yaz›lar›ndan ve özellikle 17 Kas›m 2009 tarihinde TBMM’de yap›lan bütçe
görüflmeleri s›ras›ndaki ‘2010 y›l›na girerken D›fl Politikam›z’ bafll›kl› konufl-
mas›n›n Balkanlar’a yönelik bölümünden ve 2 fiubat 2010 tarihinde Ankara
Üniversitesi bünyesinde aç›l›fl› yap›lan Güneydo¤u Avrupa Çal›flmalar›, Uygu-
lama ve Araflt›rma Merkezi’ndeki konuflmas›ndan yararlanarak, Türkiye’nin
Balkan politikas› hakk›nda genel bir çerçeve çizmeye çal›flaca¤›m.  

Sunumumda, ayr›ca, Balkanlar’da Türklere karfl› bir türlü bitmek bilme-
yen ön yarg›lar›n afl›lmas›nda Sivil Toplum Kurulufllar›na düflen görevlere de
de¤inmek istiyorum.

507



Say›n Davuto¤lu’na göre Balkanlar’›n tarihinden sadece düflmanl›k ç›-
karmamak gerekir. Balkan uluslar›n›n ortak tarihinde ve günümüzde karfl›l›k-
l› sayg› ve birlikte yaflama kültürünün anlaml› örnekleri de bulunmaktad›r.3

Genel olarak, Balkanlar konusunda de¤erlendirmeler yap›l›rken, Osman-
l› geçmiflimize at›fta bulunulmakta ve bu geçmiflimizin Balkanlar’da bir dö-
nem bar›fl ve istikrar› sa¤lad›¤› vurgulanmaktad›r.4 Ancak, bu vurgulama, ba-
zen Balkan ülkeleri ayd›nlar›n› ve milliyetçilerini rahats›z etmektedir. Balkan-
lar’dan bahsederken, Balkan halklar› ile birlikte yaflad›¤›m›z alt› as›rl›k bir ta-
rihsel dönemden, Osmanl› Devletinden söz etmemek mümkün de¤ildir. Bu ne-
denle, Osmanl› Devletine at›fta bulunmadan yap›lan bir Balkan tarihi yaklafl›-
m› fikrimce gerçeklik d›fl›d›r ve bilimsel de¤ildir.5 Balkanlar, ‘‘Avrupa’daki
Türkiye’’ fleklinde de tan›mlan›r. Bat› için Balkanlar ve Balkanlaflma, Osman-
l› Devleti’nin parçalanmas›na yönelik ‘‘fiark meselesi’’ çerçevesinde, 19. yüz-
y›l ve 20. yüzy›l›n bafl›nda siyasal fliddet, etnik çat›flma ve ülkelerin parçalan-
mas› anlam›n› tafl›m›flt›r.6

Gerçekten, Osmanl› Devleti’nin Balkanlar’daki miras› hakk›nda büyük
bir tarihsel anlaflmazl›k mevcuttur. Bölge tarihçilerinin ço¤unlu¤u Osmanl›
dönemini olumsuz flekilde tan›mlarken, ço¤u Balkanl› olmayan tarihçiler bu
görüflü paylaflmamaktad›rlar. Osmanl› Devleti, Balkanlar’da bir etnik temizli-
¤e baflvurmam›flt›r.7 Balkan tarihçileri de Osmanl› dönemini tarafs›z bir flekil-
de incelemeye çal›flmal›d›rlar.

Say›n Davuto¤lu’nun d›fl politikas›n›n teorik temeli, tamamen tarihsel de-
¤erler ›fl›¤›nda, nas›l bar›flç›l bir bölgesel politika oluflturulabilir sorusundan
kaynaklanmaktad›r. Günümüzde, Avrupa Birli¤i temelinde de bar›fl düflüncesi
yer almaktad›r. Buna, örnek olarak, Kant’›n düflünce sistemini verebiliriz.
Kant benim de¤erlendirmeme göre, ‘Kozmopolitik Haklar’ tan›mlamas›yla
Avrupa Birli¤i’nin genifllemesi ve bu geniflleme sonucunda ebedi bar›fl ortam›-
n›n yarat›lmas› üzerinde düflünceler üretmifltir. Ancak Avrupa Birli¤i’nin,
Kant’›n ‘Kozmopolitik Haklara’ iliflkin düflüncesini göz ard› etmesinin eksik-
lik teflkil etti¤ini düflünüyorum.

Say›n Davuto¤lu’nun bu bar›fl temelli bak›fl aç›s› Kant felsefesine de uy-
gun bir yaklafl›md›r. Say›n Bakan, Türkiye ile Balkan ülkeleri aras›ndaki ilifl-
kilerde bar›flç›l bir politika izlenmesini istemektedir. Bu ba¤lamda, Vjesnik
gazetesine yazd›¤› bir yaz›da, 1931’de toplanan Balkan Konferans›’na kat›lan
Atatürk’e de at›fta bulunmaktad›r. Atatürk, bu toplant›da, Balkan uluslar›n›n,
kültür ve medeniyet alan›ndaki iflbirli¤inin önemini vurgulam›fl, baz› ac› hat›-
ralara ra¤men, ortak tarihimizi bir bafllang›ç noktas› olarak kabul etmek gerek-
ti¤ini vurgulam›flt›r. Atatürk, Say›n Davuto¤lu’na göre, bu ifadeleri ile, Türki-
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ye’nin Balkanlar’a, Osmanl› Devleti’nin toprak kay›plar›n›n etkisi alt›nda
bakmad›¤›n›, Balkan ülkelerinin ba¤›ms›z kimliklerini gelece¤e dönük bir
yaklafl›mla kabul etti¤ini belirtmifltir.8

Say›n Davuto¤lu ‘Stratejik Derinlik’ adl› kitapta Balkanlar konusunda je-
opolitik, kültürel de¤erlendirmelerde bulunmaktad›r. Davuto¤lu, de¤erlendir-
mesinin bafl›nda flu hususlara de¤inmektedir: 

“Türkiye’nin yak›n kara havzas›, kara s›n›rlar›n›n do¤rudan irtibat ha-
linde oldu¤u üç bölgeyi kapsamaktad›r. Bunlar; Balkanlar, Ortado¤u ve Kaf-
kaslard›r. Balkanlar ve Kafkaslar, Avrasya anak›tas›n›n Kuzey-Güney istika-
metindeki iki önemli geçifl bölgesini oluflturmaktad›r. Türkiye, gerek tarihi bi-
rikimi, gerek co¤rafi konumu itibariyle bu yak›n havzan›n ayr›lmaz bir parça-
s›d›r. Türkiye’nin d›fl politikas›n› do¤rudan etkileyen temel meseleler de, bu
politikay› flekillendiren ana unsurlar da bu yak›n kara havzas›ndaki oluflum ve
geliflmelerin tabi-
i neticeleridir. Türkiye daha önceki dönemlerde oldu¤u gibi, Bat› Avrupa ile
bütünleflme ve bölge ötesi ittifak iliflkilerinin cazibesi ile bu yak›n havzas› ile
yabanc›laflma hatas›na düflmemelidir.”9

Bu noktadan hareket ederek, Say›n Davuto¤lu’nun pragmatik bir yakla-
fl›mla Balkanlar’› nas›l de¤erlendirdi¤ini de görelim. Say›n Davuto¤lu, jeos-
tratejik konumu ve ortak tarihi miras›m›z, bölge halklar› ile insani ve kültürel
ba¤lar›m›z nedenleri ile Balkanlar’›n, d›fl politikam›zda önemli bir yer tutma-
s› gerekti¤ini savunmaktad›r. Say›n Bakan, D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n 2010 mali
y›l› bütçe tasar›s›n›n TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulmas› vesile-
siyle 17 Kas›m 2009 tarihli konuflmas›nda da belirtti¤i gibi, bugün Türk-Bal-
kan iliflkileri ve Balkanlar zorlu bir süreçten geçerek daha bar›flç›l bir iliflkiler
seviyesine yaklaflm›fllard›r. Ancak, Balkanlar’da bugün sorunlar mevcuttur,
bölgenin genelinde normalleflme sürecinin tamamlanm›fl oldu¤u söylenemez.10

Balkanlar’›n Avrupa-Atlantik kurumlar›yla bütünleflme perspektifi, bölgede
reformlar›n sürdürülmesi için bir teflvik unsuru olma niteli¤ini tafl›maktad›r.
Türkiye, Balkan ülkelerinin bu perspektifini desteklemekte, bölge istikrar›n›n
pekifltirilmesine önem vererek, bu hususu, Avrupa’n›n güvenlik ve istikrar›n›n
dayanaklar›ndan biri olarak de¤erlendirmektedir.11

Bu çerçevede, Türkiye’nin, Güneydo¤u Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) ‹flbirli-
¤i Süreci Haziran 2009-Haziran 2010 Dönem Baflkanl›¤›n› devralm›fl olmas›
önemli bir husustur. Bu süreç, Balkanlar’dan kaynaklanan tek iflbirli¤i platfor-
mu olma özelli¤ine sahip siyasi bir oluflumdur. Ayr›ca, GDAÜ ‹flbirli¤i Süre-
ci, 1934 y›l›nda yarat›lan Balkan Antant› ile 1954 y›l›nda kurulan Balkan Pak-
t›’n›n halefi olarak da düflünülebilir. Bu kurum, bölgenin ortak iradesini ve se-
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sini yans›tan yegane Balkan iflbirli¤i forumudur. 2009-2010 dönemi GDAÜ
‹flbirli¤i Süreci Baflkanl›¤›m›z s›ras›nda Türkiye, üç temel unsuru dikkate ala-
rak bir çal›flma program› öngörmüfltür. Bunlar, Balkanlar bölgesini etkileyen
güncel meselelerle mücadele etmek, bölge ülkeleri aras›nda ekonomik enteg-
rasyonu gerçeklefltirmek ve Balkanlar’da yeni bir iflbirli¤i vizyonunun geliflti-
rilmesini sa¤lamakt›r.12

Dönem Baflkanl›¤›m›z s›ras›nda, bölgenin istikrar ve kalk›nmas›na ve
Avrupa ile bütünleflmesine esasl› katk›da bulunacak surette bölgesel iflbirli¤i-
ne ivme kazand›r›lmas› amaçlanmaktad›r.13 Bu flekilde Türkiye, Balkanlar’da
kal›c› istikrar›n sa¤lanmas›n› hedeflemektedir. Bu amaçla, Balkanlar’a yöne-
lik politikam›z Balkan ülkelerinin Türkiye ile birlikte AB flemsiyesi alt›nda
bütünleflece¤i varsay›m›na dayanmaktad›r. Bu perspektif, bölgede reformlar›n
sürdürülmesi bak›m›ndan teflvik edici bir rol oynamaktad›r.

Türkiye ayr›ca, Balkanlar’da zaman zaman k›r›lgan bir nitelik arz eden
bar›fl› sa¤lamlaflt›rmak için bölgede faaliyet gösteren KFOR, UNMIK, EU-
FOR ALTHEA bar›fl misyonlar›na da katk›da bulunmaktad›r.

Türkiye GDAÜ ‹flbirli¤i Süreci Dönem Baflkanl›¤›n› sürdürdü¤ü s›rada,
Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan ve 2 fiubat 2010 tarihinde resmi aç›-
l›fl› yap›lan Güneydo¤u Avrupa Çal›flmalar› Uygulama ve Araflt›rma Merke-
zi’ndeki (GAMER) konuflmas›nda Say›n Davuto¤lu, Türkiye’nin Dönem Bafl-
kanl›¤› s›ras›nda, Balkanlar’da yeni bir bölgesel bilincin, bölgesel sahiplenme-
nin ortaya ç›kmas›na, Balkanlar’da tarihi önyarg›lardan ar›nm›fl yeni bir ortak
kader bilincinin oluflmas›na önem verildi¤ini bildirmifltir.14

Say›n Davuto¤lu, konuflmas›nda, Balkanlar’›n tarihinin Avrupa ve Asya
tarihini flekillendiren vasf› üzerinde durmufl, bölgenin, etnik birlikteli¤in, çok
kültürlülü¤ün, mezhepler ve dinler aras› bar›fl›n yafland›¤› önemli flehirleri ba-
r›nd›rd›¤›n› kaydetmifl ve Balkan milletlerinin do¤as›nda sanki çat›flma varm›fl
gibi bir alg›n›n yanl›fl oldu¤unu vurgulam›flt›r.15

Say›n Bakan, Balkanlar’da bar›fl olmadan Avrupa’da bar›fl› sa¤laman›n
imkans›zl›¤› üzerinde de durmufl ve bir ça¤r›da bulunarak, Balkan devlet
adamlar›n› ve ayd›nlar›n› yeni bir perspektifle gelece¤i flekillendirmeye davet
etmifltir. Ona göre bu perspektif, etnik ve dini bar›fl›n sa¤land›¤›, ekonomik
kalk›nman›n gerçekleflti¤i ve siyasal diyalo¤un en üst seviyede yürütüldü¤ü
bir yeni anlay›fl olmal›d›r. Say›n Davuto¤lu’na göre, Türk tarihini Balkanlar’›n
tarihinden ay›rmak mümkün de¤ildir. Zira ‘‘Balkanlar’da k›p›rdayan her yap-
rak bizim kaderimizi etkiler. Balkanlar’da bar›fl da olsa Türkiye iliflkilidir, ge-
rilimler yaflansa da Balkan milletleri dönüp yüzlerini Türkiye’ye bakarlar.’’16
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Say›n Bakan ayr›ca, konuflmas›nda, Türkiye’nin Balkanlar’da istikrar›n
inflas› ve ekonomik kalk›nman›n sa¤lanmas› için her türlü çal›flmay› sürdüre-
ce¤ini, son dönemde Balkanlar’›n Türk d›fl politikas›nda öneminin gittikçe art-
t›¤›n› da vurgulayarak, Türkiye –  Bosna-Hersek – S›rbistan ve Türkiye – Bos-
na-Hersek – H›rvatistan üçlü mekanizmalar›n› kurdu¤unu, bunda amac›n, bü-
tün Balkan ülkeleri ve milletleri ile birlikte gelece¤i flekillendirmek oldu¤unu
sözlerine eklemifltir.17

Say›n Davuto¤lu’nun,  gerek D›fliflleri Bakan› ve bir akademisyen olarak
Balkanlar’a yönelik yukar›daki ifadeleri, gerek ‘‘Stratejik Derinlik’’ adl› ese-
rinde Balkanlar’a ay›rd›¤› bölümdeki düflünceleri, Türk d›fl politikas›nda Bal-
kanlar’›n en ön s›rada yer ald›¤›n› göstermektedir. Nitekim Türk d›fl politika-
s›yla ilgili geliflmeleri yak›ndan takip eden, Milliyet gazetesi Yazar› Sami Ko-
hen, 24 Nisan 2010 tarihinde ‹stanbul’da gerçekleflen yukar›da belirtti¤imiz
‘‘Üçlü Balkan Zirvesine’’ de¤inerek, Türk diplomasisinin mevcut bir bofllu¤u
ve bir f›rsat› zaman›nda de¤erlendirmesini bildi¤ini vurgulamaktad›r.18 Ko-
hen’e göre, Türkiye bölgede harcad›¤› diplomatik çabalar ile Balkanlar’da
önemli bir aktör olarak ortaya ç›km›fl, Bosna’ya destek olmufl ve S›rbistan ile
bir ara so¤uk olan iliflkilerini de ray›na oturtmufltur.19 Kohen, Türkiye’nin Bal-
kan aç›l›m›n›n Ortado¤u ve Kafkasya’daki benzer giriflimlere nazaran daha
verimli sonuç verdi¤i görüflündedir.20

Türkiye’nin 1990’lardan sonra ikinci plana itti¤i Balkanlar’a yönelik ye-
ni bir politika izlemeye bafllamas›, Türk sivil toplum kurulufllar›n›n özellikle
düflünce kurulufllar›n›n bu bölgeye yönelik çal›flmalara önem vermelerini de
gerektirmektedir. Balkan araflt›rmalar›, Türk d›fl politikas›n›n bu bölgeye yö-
nelik çabalar›na katk›da bulunmal›d›r. Bu nedenle, Ankara Üniversitesi bünye-
sinde faaliyete geçen GAMER’in ülkemizde Balkan araflt›rmalar› alan›nda
önemli bir bofllu¤u doldurabilece¤ini düflünüyorum. Nitekim an›lan merkezin
Baflkan› Prof. Dr. Melek Delilbafl›, 2 fiubat tarihindeki konuflmas›nda, merke-
zin öncelikli amaçlar› olarak, Güneydo¤u Avrupa’da akademik kurulufllar ile
bilimsel çal›flmalar yapmaktan, tarihten al›nacak derslerle daha iyi bir gelecek
için ortak projeler gelifltirmekten, bölge ülkeleri aras›nda kültür-sanat-bilim ve
ekonomik iflbirli¤i köprülerini sa¤lamlaflt›rmaya hizmet etmekten bahsetmek-
tedir.21 Merkez Baflkan›na göre, bölgede ortak kimlik ve kültürün ortaya ç›kar-
t›lmas› ile daha güvenli ve daha huzurlu bir gelecek tesis edilebilecektir.22

Türkiye, Balkan ülkeleri ile ortak bir tarihi paylaflmaktad›r.23 Ülkemizin,
Balkan uluslar›n›n Türk düflmanl›¤›n› sona erdirmeleri için yürüttü¤ü çabala-
r›nda sivil toplum kurulufllar›ndan da yararlan›lmal›d›r. 
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Balkanlar’da geçmiflte yaflanan düflmanl›klara saplanmadan ileriye dö-
nük, halklar aras›nda bar›fl ve iflbirli¤i ortam›n› yarat›c› bir çabay› savunuyo-
ruz. Irkç› ve ayr›mc›l›kla bölge ülkeleri ve halklar› aras›nda düflmanl›¤› körük-
leyen radikal unsurlar›n yayg›nlaflmas›n› engellemeliyiz. Bu da, devletler öte-
sinde bar›fla ve iflbirli¤ine yönelik faaliyet gösterecek sivil toplum kurulufllar›-
n› gerektirmektedir. Bugün Balkanlar’da yaflamaya devam eden Türklerin ge-
lece¤i, Balkanlar’daki Türk kültürel miras›n›n korunmas›, Türklere karfl› Bal-
kan devletleri ve halklar› aras›nda maalesef devam eden düflmanl›¤›n sona er-
dirilmesini icap ettirmektedir.24

Türk Devleti’nin bu yöndeki çabalar›n›n yan›nda, Türk ve Balkan sivil
toplum kurulufllar›n›n da ayn› yönde yapacaklar› çal›flmalar, Balkan ülkeleri
ve halklar› aras›nda bar›fl ve istikrar›n gerçekten yerleflmesine katk›da buluna-
cakt›r. Ayr›ca, Balkan ülkeleri aras›nda ortak bir flekilde kurulacak üniversite-
ler de özellikle gençlerin birbirleri hakk›ndaki peflin hükümler ve düflmanl›k-
lardan ar›nmalar› bak›m›ndan yararl› olacakt›r. Türk Devleti, ülkemizde Bal-
kan araflt›rmalar›na önem veren düflünce kurulufllar›n›n say›s›n›n art›r›lmas›n›
teflvik etmelidir. Türkiye’deki bu kurumlar, Balkan ülkelerindeki benzer kuru-
lufllarla iflbirli¤i halinde bölgesel sorunlar hakk›nda ortak araflt›rmalar yapma-
l›d›rlar. 

Türk d›fl politikas›nda Balkanlar öncelikli konu haline gelirken, Balkan
halklar› aras›nda Türklere karfl› düflmanl›¤› giderici çabalara, özellikle Orto-
doks Kilisesi’nin bu alandaki olumsuz tutumu da göz önüne al›narak, dinler
aras› diyalo¤a, medeniyetler ittifak›na ve benzer kültürel projelere destek ve-
rilmelidir. Balkan ülkeleri aras›nda bir bölümü Türkiye’de di¤er bölümü bir
Balkan ülkesinde kurulacak üniversiteler de, bölge dilleri, tarih, antropoloji ve
di¤er konular›n ele al›nmas›n› sa¤layarak, eski düflmanl›klar›n unutulmas›na
ve ileriye dönük politikalar›n önem kazanmas›na yol açacakt›r. Ayn› zamanda,
dostlu¤a önem veren yeni bir genç neslin ortaya ç›kmas› mümkün olacakt›r.
Bu perspektif, Say›n Davuto¤lu’nun öngördü¤ü Balkanlar’›n, Balkan halklar›,
liderleri ve ayd›nlar›ndan bekledi¤i ileriye dönük yaklafl›m›n hayata geçiril-
mesine yard›mc› olacakt›r. 
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