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Bu çalışmada öncelikle Türk dış politikasının son sekiz yıllık dönemindeki genel çizgisi ve 

2007 sonrasında ortaya çıkan belli başlı kırılma noktaları ele alınacaktır. Çalışmanın temel tezi, bu 

olayların kısa ve orta dönemdeki bazı sonuçlarının özellikle Türk Dünyası ile ilişkileri 

etkilemesinin bekleneceğidir. 

Türkiye ile Türk Dünyası arasındaki ilişkilerin, 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin 

dağılması ile bambaşka bir ivme kazandığı herkesçe bilinmektedir. Bu döneme, üzerinde çok 

çalışılmış olduğu için, bu makalede yer verilmeyecektir. Ancak, çok kısaca özetlemek gerekirse şu 

ileri sürülebilir: Türkiye’nin başlangıçta gerçekleştirmek istediği projelerin bir kısmı belli 

oranlarda hayata geçirilmiş olmakla beraber, bazı hedeflere ulaşılamamış ve her iki tarafta da 

belirgin hayal kırıklıkları yaşanmıştır. 1990’lı yılların başındaki aktif atılımlara rağmen 

Türkiye’nin Türk Dünyası ile ilişkileri bir süre sonra her iki taraftan da kaynaklanan kısıtlar ve 

engellerle sistemli bir biçimde geliştirilememiş ve başlangıçtaki iyimserlik, yerini durağanlığa ve 

kanıksamaya bırakmıştır. 

2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’nin iktidara gelmesinden sonra 

da durumda çok belirgin bir değişim olmamıştır. AKP, Avrupa Birliği’ne tam üyelik 

sözü ve hedefi ile iktidara gelmiş, ayrıca ABD ile iyi ilişkilere büyük önem vereceğinin 

de net işaretlerini sunmuştur. Örneğin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin 

“Genişletilmiş Orta Doğu Projesi’nin Eşbaşkanı” olduğunu açıkça belirtmiştir.
1
 

2007 yılında AKP’nin oylarını %34’ten %47’ye çıkararak ikinci kez tek başına 

iktidar olmasının ardından yaşanan bazı gelişmeler, Türkiye’nin dış politika çizgisi ile 

ilgili önemli tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu bağlamda bu gelişmelerin en 

önemlilerinden bazılarının kısaca hatırlatılmasında yarar vardır. Davos krizi bu 

dönemde ortaya çıkan ilk belirgin olaydır ve bir dönüm noktası olarak 

değerlendirilebilir. 28 Ocak 2009 tarihindeki yıllık Davos toplantısında Başbakan 

                                                           
1 http://tr.wikiquote.org/wiki/Recep_Tayyip_Erdoğan;http://www.akparti.gen.tr/ak-bakanlarimiz/808-basbakan-recep-tayyip-erdogan-2.html.  

http://tr.wikiquote.org/wiki/Recep_Tayyip_Erdoğan
http://www.akparti.gen.tr/ak-bakanlarimiz/808-basbakan-recep-tayyip-erdogan-2.html
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Erdoğan’ın toplantı salonunu terk etmesi ile başlayan kriz, Türkiye ile İsrail arasındaki 

ikili ilişkiler açısından son yıllarda görülen en belirgin kırılma noktasıdır.
2
 Oturum 

başkanının kendisine yeterli ve eşit zaman tanımamış olmasına tepki olarak toplantıdan 

ayrılan Erdoğan, Davos’un kendisi için “artık bitmiş olduğunu” belirtmiştir.
3
 “One 

minute” krizi olarak da adlandırılan bu sürtüşme, aynı toplantıda Erdoğan’ın İsrail 

Devlet Başkanı Şimon Peres’e “Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz” 

sözleri ile birleşince ortaya çıkan çatlak daha da derinleşmiştir.
4
 

Birkaç ay sonra Nisan ayı başlarında gelişen “Rasmussen krizi” ile bu sefer Avrupa 

Birliği (AB) ile ilişkilerde bir gerilim yaşanmıştır. Danimarka eski başbakanının NATO 

Genel Sekreterliği’ne seçilmesinin gündemde olduğu bu dönemde, AKP hükümeti 

Rasmussen’in adaylığını veto etmişti. Başbakan Erdoğan dünya medyasına konu ile 

verdiği demeçlerde, bu göreve Rasmussen profilinde birinin gelmesinin, Hz. 

Muhammed’in karikatürleri konusunda yaşanmış olumsuz gelişmeler nedeni ile İslam 

dünyasında “şiddet yanlısı protestolara çanak tutabileceğini” söylemiş ve bu adaylığın 

önüne geçmesi için İslam ülkesi liderlerinden “telefonlar aldığını” belirtmiştir.
5
 Ancak o 

noktada temelde askeri bir ittifak olan NATO ile ilgili bir konuda dini motifli bu 

gerekçe NATO’da ve AB’de olumsuz bir hava yaratmıştı.
6
 

Türk dış politikası açısından çok belirgin bir başka gelişme, 1 Mayıs 2009’da Ahmet 

Davutoğlu’nun parlamento dışından Dış İşleri Bakanı olarak atanmasıdır. 2001 yılında 

“Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu”
7
 başlıklı kitabı yayınlanan 

Davutoğlu, 2002 yılından beri Başbakan Erdoğan’ın dış politika danışmanı olarak görev 

yapmaktaydı. Davutoğlu’nun bu kitabı ve kitabında öne sürdüğü görüşler, 2000’li 

yılların dış politikasına, özellikle de 2007 sonrası döneme damgasını vurmuştur. 

2002’den bu yana “gölge dışişleri bakanı” olarak anılan ve ABD’nin eski Türkiye 

büyükelçisi Mark Parris tarafından “Türkiye’nin Henri Kissenger’i”
8
 olarak adlandırılan 

Davutoğlu, göreve geldikten kısa bir süre sonra önemli kadro değişikliklerine gitmiş ve 

                                                           
2 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/davos/7859417.stm  
3 http://www.hurriyet.com.tr/dunya/10886978.asp 
4 http://www.ntvmsnbc.com/id/24936563/  
5 http://in.reuters.com/article/idINIndia-38756420090328; http://euobserver.com/9/27874; http://www.welt.de/english-
news/article3459936/Muslim-nations-ask-Turkey-to-veto-Rasmussen.html.   
6 Nilgün Cerrahoğlu, “Türkiye Nato’dan Çıkartılabilir mi?” Cumhuriyet Gazetesi, 15 Haziran 2010, s.13. 
7 İstanbul, Küre Yayınları. 
8 http://www.hurriyet.com.tr/english/domestic/11416707.asp  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/davos/7859417.stm
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/10886978.asp
http://www.ntvmsnbc.com/id/24936563/
http://in.reuters.com/article/idINIndia-38756420090328
http://euobserver.com/9/27874
http://www.welt.de/english-news/article3459936/Muslim-nations-ask-Turkey-to-veto-Rasmussen.html
http://www.welt.de/english-news/article3459936/Muslim-nations-ask-Turkey-to-veto-Rasmussen.html
http://www.hurriyet.com.tr/english/domestic/11416707.asp
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özellikle İsrail ve diğer Orta Doğu ülkelerinde görev yapmış, bu bölgeleri iyi bilen 

büyükelçilerden bazılarını önemli görevlere atamıştır. Davutoğlu’na göre Soğuk 

Savaş’ın sonra ermesi ve küreselleşmenin uluslararası gündemin en temel tartışma 

konularından biri olması sonucu Türkiye’nin “statükoyu koruma” amacı güden dış 

politika tavrını değiştirmesi ve daha aktif, çok yönlü bir politika geliştirmesi 

gerekmekteydi. Yakın zamanda yapılan bir röportajında, konu ile ilgili olarak 

Davutoğlu şunları söylemiştir:  

“Soğuk Savaş şartlarının yapay bölünmesinden çıktığı zaman Türkiye’nin kendi 

tarihi ve coğrafyasıyla yeniden buluşması gerektiğini düşündüm. … Tarih ve 

coğrafyayla buluşurken de NATO gibi, Avrupa Birliği üyeliği süreci gibi Soğuk 

Savaş dönemi kazanımlarını bütünleştirmeyi öngördüm.  … Ancak yaptığım salt 

bir jeopolitik analiz değil. Aynı zamanda bir zihinsel hesaplaşma. Ben yeni bir 

zihniyet inşa etmek istedim. Bu çabanın arka planında da özgüven aşılamak 

arzusu vardı. İddialı olduğunu biliyorum ama toplum özgüven kazandı. “Biz bu 

tarihin akışını yönlendirebiliriz” demeye başladı.
9
”. 

Davutoğlu’na göre, Türkiye’nin dünya üzerindeki konumu incelendiğinde ülkenin pek 

çok farklı kültür ve uygarlığın kesişme noktasında olduğu açıktır. Türkiye Avrupalı ve 

Asyalıdır, Balkan ve Kafkasyalıdır, Orta Doğulu ve Akdenizlidir. Bu, hiçbir bölge 

ülkesinde olmayan, sadece Türkiye’ye özgü bir jeopolitik ve jeostratejik konumdur. 

Türkiye’nin tüm bu bölgelerle ve tüm komşularıyla tarihsel ve kültürel bağları da vardır. 

Bu konudaki yorumlarını Davutoğlu şu şekilde dile getirmiştir:   

“Türkiye öylesine bir tarih ve coğrafya kesişmesinde yaşıyor ki pek çok 

sorumluluğu zaten bünyesinde barındırıyor. Çevremizdeki herkesle ya 

akrabayız, soydaşız, ya da tarihi hesaplaşmalarımız var. Hiç kimse ile nötr bir 

ilişkimiz yok.
10

”. 

Tüm bu etkenler, Türkiye’nin yakın çevresi ve komşuları ile yenilenmiş, bu konuma 

uygun, farklı ve daha etkin bir dış politika geliştirmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda 

                                                           
9 TÜSİAD Görüş Dergisi, No: 63, Ağustos 2010, Mensur Akgün ile yapılan röportaj, s.15. 
10 TÜSİAD Görüş Dergisi, No: 63, Ağustos 2010, Mensur Akgün ile yapılan röportaj, s.15. 
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Türkiye bölgede “düzen kurucu”
11

 bir konumu hedeflemeli, merkez ülke olmalı ve 

tarihsel ve kültürel zenginliğine dayanarak Orta Doğu’dan Orta Asya’ya kadar uzanan 

geniş bir coğrafyada bir “Osmanlı barışı” alanı oluşturmalıdır. Bu görüşlere uygun 

olarak Davutoğlu, “komşularla sıfır sorun” prensibini geliştirmiş ve değişik alanlarda 

kurulacak ikili ilişkilerle Türkiye’nin tek bir parametreye bağlı olmasının önünün 

kapanmasını hedeflemiştir. Davutoğlu’na göre, dış ilişkilerde seçeneklerini sadece Batı 

dünyası ile kısıtlamayan bir Türkiye, Batı’ya eklemlenmek ya da Batı’nın bir uzantısı 

olmak yerine çok yönlü bir politika izleyerek bölgede ve dünyada daha fazla ağırlığa 

sahip olabilirdi. Davutoğlu, komşularla sıfır sorun kavramı ile ilgili olarak şunları dile 

getirmiştir:  

“Bu öylesine bir patent haline geldi ki Türk dış politikasının temelini tanımlayan 

kavrama dönüştü. … Biz bu kavramsallaşmayı bir hedef ortaya koymak için 

yaptık. Atatürk, onca savaş yapmış bir asker olarak “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” 

derken cihanda sulh olmayacağını bilmiyor muydu? Biliyordu ama vizyonunu 

açıklıyordu ve bir imaj değişimine yol açıyordu.
12

”.  

Bu görüşler doğrultusunda, Dış İşleri Bakanı olmasından kısa bir süre sonra 

Davutoğlu’nun en öncelikli vurguyu Suriye, Irak ve İran gibi Orta Doğu ülkelerine 

yaptığını gözlemlemek mümkündür. Davutoğlu’na göre bu bölge çok uzun bir süre 

ihmal edilmiştir ve Orta Doğu ile ilişkiler ön plana çıkarılmalıdır. Nitekim kısa bir süre 

sonra yaşanan bazı gelişmeler, AKP iktidarının ve Davutoğlu’nun bu tavrını daha net 

bir biçimde ortaya koymuştur. Bu bağlamda, 12 Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirilen 

İran başkanlık seçimleri önemli bir gelişmedir. Hile karıştırıldığı gerekçesi ile İran’daki 

muhalif grupların protesto ettiği bu tartışmalı seçimlerin resmi sonuçlarının 

açıklanmasının hemen ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan, 

Mahmud Ahmedinejad’ı ilk kutlayan liderler arasında yer almışlardır.
13

 Bu kutlamanın, 

İran ile sonraki dönemlerde daha da geliştirilecek olan ilişkilerin ilk habercisi 

niteliğinde olduğu öne sürülebilir. 

                                                           
11 Soli Özel, “Dış Politikada Durum Değerlendirmesi Zamanı,” TÜSİAD Görüş Dergisi, No: 63, Ağustos 2010, ss.30-35. 
12 TÜSİAD Görüş Dergisi, No: 63, Ağustos 2010, Mensur Akgün ile yapılan röportaj, s.17. 
13 http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2009/10/091026_erdogan_iran.shtml  

http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2009/10/091026_erdogan_iran.shtml
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Çok fazla ses getirmemiş olsa da genel çerçeve içerisine oturtulması gereken bir diğer 

gelişme 4 Mart 2010 tarihinde Kahire’de yapılan Arap Birliği toplantısında 

Davutoğlu’nun “Filistinlilerin temsil edilmediği Quartet geçerliliğini yitirmiştir, artık 

yol haritası değil, yolun sonunu görmeliyiz” açıklamasıdır.
14

 Bilindiği gibi “Diplomatik 

Quartet” ya da “Madrid Quarteti” olarak adlandırılan bu grup, 2002 yılında Birleşmiş 

Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu arasında 

Orta Doğu’da İsrail ve Filistin arasında barışın sağlanmasına katkıda bulunmak üzere 

Madrid’de oluşturulmuştu. Eski İngiltere başbakanı Tony Blair de Quartet’in özel daimi 

temsilcisi görevini üstlenmişti. 

Bir diğer çok önemli gelişme Mavi Marmara gemisindeki yolculara yapılan 

saldırı ile ilgili olarak yaşanan krizdir. 30 Mayıs 2010 tarihinde Hamas’ın denetimi ve 

İsrail ambargosu altındaki Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacı ile Türkiye’den 

yola çıkan bu gemiye uluslararası sularda İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı 

komandolarca ateş açılmış, 9 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öldürülmüş ve onlarcası 

yaralanmıştır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi bilirkişi heyetinin “orantısız” 

ve “kabul edilemez gaddarlık düzeyinde” olduğunu
15

 bildirdiği bu operasyon, iki ülke 

arasında yaşanan en kötü krizlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Bu kriz halen 

belirgin bir çözüme ulaşmış değildir.          

Mavi Marmara olayından çok kısa bir süre sonra 5 Haziran 2010 tarihinde ABD ve AB 

tarafından terörist bir örgüt olarak kabul edilmiş Hamas için Başbakan Erdoğan, bu 

örgütü bir terör örgütü olarak görmediğini açıklamış ve Hamas üyelerini “kendi 

topraklarını koruma mücadelesini veren direnişçiler” olarak tanımlamıştır.
16

  

Bu açıklamadan sadece dört gün sonra, 9 Haziran 2010 tarihinde, Birleşmiş 

Milletler Genel Kurulu’nun İran’ın nükleer programına yönelik yaptırım paketinin 

oylandığı oturumda, Türkiye Brezilya ile beraber “hayır” oyu kullanmıştır. Lübnan’ın 

çekimser kaldığı bu oylamada 15 Genel Kurul üyesi ülkenin 12’si yaptırım paketini 

onaylamıştır.
17

 Oylamanın bir ay öncesinden başlayarak ABD üst düzey yönetimi, 

                                                           
14http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalHaberDetay&ArticleID=983650&Date=04.03.2010&CategoryID=100  
15  http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1031031&title=bm-israilin-mavi-marmara-saldirisi-orantisiz-ve-hukuk-disi  
16 http://haber.mynet.com/detay/politika/hamas-teror-orgutu-degildir/514897  
17 http://www.hurriyet.com.tr/dunya/14977295.asp  

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalHaberDetay&ArticleID=983650&Date=04.03.2010&CategoryID=100
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1031031&title=bm-israilin-mavi-marmara-saldirisi-orantisiz-ve-hukuk-disi
http://haber.mynet.com/detay/politika/hamas-teror-orgutu-degildir/514897
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/14977295.asp
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aralarında Başkan Barack Obama, Dış İşleri Bakanı Hillary Clinton ve ABD’nin Ankara 

Büyükelçisi James Jeffrey de olmak üzere, en etkili kişiler aracılığıyla her gün 

Ankara’ya “evet” demesi çağrısında bulunmuş ve hayır oyu kullanılması durumunda 

bunun ikili ilişkilerde olumsuz sonuçlar doğurabileceği yolunda uyarılarda 

bulunmuştur.
18

 Buna rağmen Türkiye’nin ret oyu kullanması bir başka kırılma noktası 

olarak değerlendirilmiştir. 

Bu gelişmeden sadece bir gün sonra, 10 Haziran 2010 tarihinde Türkiye, Ürdün, Lübnan 

ve Suriye arasındaki ekonomik ilişkilere hız kazandırmak amacı ile ortak bir bildirge 

imzalanmıştır. Bu dört ülke arasında ticaret, gümrük, tarım, sağlık ve enerji alanlarında 

işbirliğinin artırılması ve vizelerin kalkmasını hedefleyen bu ortak bildirge, bazı günlük 

gazeteler ve haber kanalları tarafından “Orta Doğu Birliği” olarak adlandırılmış ve 

AB’nin 1950’li yılların başındaki oluşumlarla bu bildirge arasında paralellikler 

kurulmuştur.
19

 

Kısa ve Orta Dönem Sonuçlar        

Tüm bu gelişmeler, Türkiye’de, Batı’da ve Arap dünyasında ilgi ve dikkatle izlenmeye 

başlanmış ve Türkiye’de bir “eksen kayması” olduğu yorumlarının giderek daha sıklıkla 

yapılmasına neden olmuştur. Bu bağlamda, daha önce de vurgulandığı gibi Davos krizi 

bir dönüm noktası olmuş ve bu krizin ertesinde Türkiye’nin Batı’dan “kopmaya 

başladığına” ilişkin yorumlar ABD ve İngiltere medyasında giderek artan bir sıklıkla 

görülmeye başlamıştır.
20

 Yukarıda kısaca bahsedilen daha sonraki gelişmeler de ABD 

başta olmak üzere batıda Türkiye bağlamında oluşan belirsizlik ve kaygıların giderek 

güçlenmesine neden oldu. Bu dönemde ülke içinde de, özellikle muhalefet partileri 

tarafından benzer yorumlar yapılmaya başlanmıştır. Örneğin Cumhuriyet Halk 

Partisi’nin önde gelen isimlerinden Bursa milletvekili Onur Öymen Türkiye'nin eksen 

kayması yaşadığını öne sürmüş ve şunları dile getirmiştir: “Burada önemli olan 

Türkiye'nin cumhuriyet ilkeleri ile birlikte benimsediği ilkelerden kaymasıdır. 

Özgürlükler, çağdaş değerleri benimsemesi değerlerinde gerileme var. [Ülke] Ortadoğu 

                                                           
18 Utku Çakırözer’in haberi, Cumhuriyet Gazetesi, 10 Haziran 2010, s. 10. 
19 http://www.sabah.com.tr/Gundem/2010/06/10/ortadogu_birligi_mi_kuruluyor; http://www.hurriyet.com.tr/gundem/14990938.asp; 

http://www.haber7.com/haber/20100611/Ortadogu-Birligine-dogru-ilk-adim.php   
20 Bu konudaki bazı haber yorumları için şu internet sitelerine bakılabilir:  http://www.bbc.co.uk/news/10290025; 
http://www.worldbulletin.net/news_detail.php?id=59867;  

http://www.sabah.com.tr/Gundem/2010/06/10/ortadogu_birligi_mi_kuruluyor
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/14990938.asp
http://www.haber7.com/haber/20100611/Ortadogu-Birligine-dogru-ilk-adim.php
http://www.bbc.co.uk/news/10290025
http://www.worldbulletin.net/news_detail.php?id=59867
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eksenine doğru kayıyor. Din, gelenek ve otoriter rejime, oraya doğru kayıyor.” 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Türk Arap'sız yaşayamaz” sözlerini de 

değerlendiren Öymen, “Bu bizim hükümetin ideolojik eğilimini de yansıtıyor. 

Türkiye'nin ekseni Ortadoğu değerlerine kayıyor. Avrupa'dan, AB'den uzaklaşıyor” 

diyerek hükümeti eleştirmiştir. Bir başka açıklamasında Öymen, Türkiye için her biri 

birer sorun alanı teşkil etmekte olan Ermeni açılımı, Kıbrıs, Patrikhane ve Güneydoğu 

sorunu ile ilgili konularda AKP iktidarının bugüne kadar ABD yönetimi ile ters 

düşmemiş ve bu konularda “kolaylıkla ödün verebilmiş” olduğunu vurgulamış, ancak 

İran ve Sudan gibi ülkelerle ilişkiler ve Hamas söz konusu olduğunda hükümetin 

“tamamen ters bir tutum” izlediğini belirterek bunu bir “eksen kayması” olarak 

değerlendirdikleri söylemiştir.
21

 Benzer şekilde, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan 

Yardımcısı Deniz Bölükbaşı’na göre ise “Bir omurga kayması yaşanmıştır. Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraf karesine bakarsanız bunun sonuçları daha iyi görülür. 

Başbakan'ın fotoğraf karesinde; İran Cumhurbaşkanı, Hamas lideri vardır” şeklinde 

görüşlerini belirtmiştir.
22

 

Eksen kayması olup olmadığı tartışmalarını bir yana bırakıp, ABD ile ilişkilere genel bir 

göz atarsak, bu ülke açısından hissedilen belli rahatsızlıkların çok daha net bir biçimde 

ortaya çıkmaya ve açıkça dile getirilmeye başladığını görebiliriz. ABD açısından en 

belirleyici olay Erdoğan hükümetinin İran’a yaptırım tasarısına hayır oyu kullanması 

olmuştur. Bu karar ABD’li üst düzey yetkililer tarafından “talihsizlik” olarak 

nitelendirilmiş ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ve uluslararası 

topluluğun dışında kaldığı belirtilmiştir. Benzer şekilde, aynı yetkililer Türkiye’nin 

Batı’dan giderek uzaklaşmasının ülkeyi yalnızlığa sürükleyebileceğini vurgulamış ve 

Türkiye’nin kararı karşısında üzgün olduklarını, hayal kırıklığı yaşadıklarını ve 

bekledikleri “NATO dayanışmasını” bulamadıklarını söylemişlerdir.
23

 Bu yorumlara ek 

olarak, ayrıca ABD Kongresi’nde, basınında ve düşünce kuruluşlarında Türk dış 

politikası ile ilgili büyük kaygılar olduğu da dile getirilmeye başlanmıştır. Örneğin 

önemli bir düşünce kuruluşu olan “Carnegie Endownment” uzmanlarından Henri 

                                                           
21 Ayşe Sayın’ın haberi, Cumhuriyet Gazetesi, 12 Haziran 2010, s.8. 
22 http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=994569&title=siyasette-eksen-tartismasi  
23 Elçin Poyrazlar’ın haberi, Cumhuriyet Gazetesi, 11 Haziran 2010, s. 11. 

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=994569&title=siyasette-eksen-tartismasi
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Barkey “model ortaklık” ya da “stratejik ilişki” gibi kavramların daha içi 

doldurulmadan bittiğini belirterek, Obama yönetiminin Türkiye ile ilişkileri “hiçbir şey 

olmamış gibi sürdürmesinin çok zor olacağını” dile getirmiştir.
24

 Daha önceki Gazze 

yardım filosu krizi ile birleşince, tepkiler daha da sertleşmiştir. ABD Senatosu’nun en 

önde gelen Cumhuriyetçi senatörlerinden John McCain, 18 Haziran 2010 tarihinde 

düzenlenen bir basın toplantısında Türkiye’ye çok sert eleştiriler yöneltmiş ve Başbakan 

Erdoğan’ın söylem ve eylemlerinin çok rahatsız edici olduğunu vurgulamıştır.
25

 Aynı 

toplantıda söz alan Demokrat Parti milletvekili Shelley Berkley ise Gazze saldırısında 9 

Türk’ün öldürülmesinden Ankara’yı sorumlu tutmuştur.
26

  

Kongre içindeki bu olumsuz hava ülkedeki Ermeni ve Yahudi lobileri tarafından da 

önemli bir koz olarak kullanılmaya başlamıştır. Hatırlanacağı gibi ABD’nin 24 Nisan’ı 

“Ermeni soykırımını anma günü” ilan etmesini öngören yasa tasarısının Kongre 

gündemine alınması, Dış İlişkiler Komitesi’nin 4 Mart 2010 oylamasında kabul 

edilmişti. Ermeni lobisi son olaylara atıfta bulunarak Kongre içerisinde oluşan olumsuz 

havayı soykırım iddialarını yeniden gündeme getirerek kullanmak istemektedir. 252 

sayılı Ermeni tasarısını hazırlayan Demokrat Parti’li Kaliforniya temsilcisi Adam 

Schiff, ABD Temsilciler Meclisi üyelerine bir mektup göndererek tasarıya destek 

vermeleri çağrısında bulunmuştur. Schiff, bu çağrıda “Türkiye’nin son dönemdeki tavrı 

göz önüne alındığında, Kongre sahte bir dostun gönlünü almak için ölülere onursuzluk 

etmeyi sürdürmeyi bir daha düşünmelidir” demiştir.
27

 Aynı toplantıda söz alan ve 

cumhuriyetçilerin en önde gelen isimlerinden Temsilciler Meclisi üyesi Indiana 

milletvekili Mike Pence ise Türkiye’nin İran’la yakınlaşmayı ve İsrail ile zıtlaşmayı 

sürdürmesi halinde “bunun bir bedeli olacağını” söylemiştir.
28

 “Bu bedelin ne 

olabileceğine” dair bir soru üzerine Pence, geçmişte Kongre'deki Ermeni tasarılarını 

desteklemedeki isteksiz tavrını yeniden gözden geçirebileceğini ve bunu Türkiye'nin 

Washington Büyükelçisi Namık Tan'a da söylediğini belirtmiştir.
29

    

                                                           
24 Elçin Poyrazlar’ın haberi, Cumhuriyet Gazetesi, 12 Haziran 2010, s. 10. 
25 http://www.ntvmsnbc.com/id/25107042/   
26 http://www.turktime.com/haber/Yahudi-Lobisi-Acikca-Tehdit-Etti-Israil-e-Karsi-Cikarsaniz-ABD-ile-Iliskileriniz-Bozulur/97855  
27 Elçin Poyrazlar’ın haberi, Cumhuriyet Gazetesi, 18 Haziran 2010, s. 11. 
28 http://www.eurasianet.org/node/61426 
29

 http://www.ntvmsnbc.com/id/25107042/ 

http://www.ntvmsnbc.com/id/25107042/
http://www.turktime.com/haber/Yahudi-Lobisi-Acikca-Tehdit-Etti-Israil-e-Karsi-Cikarsaniz-ABD-ile-Iliskileriniz-Bozulur/97855
http://www.eurasianet.org/node/61426
http://www.ntvmsnbc.com/id/25107042/
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Benzer bir tutum ABD’nin iç ve dış siyasetinde çok etkili olan Yahudi lobisi için de 

geçerlidir. Ülkenin en önemli üç büyük lobi kuruluşu (American-Israel Public Affairs 

Committee, B’nai Brith International ve American Jewish Committee) Gazze krizi ve 

İran oylamasının hemen ardından ABD’ye resmi bir ziyarette bulunan uluslararası 

ilişkilerden sorumlu başbakan yardımcısı Ömer Çelik ve beraberindekilerle görüşmeyi 

reddetmiştir. İsrail basınında çıkan bazı yorumlarda, Amerikan Yahudi lobisinin önde 

gelen kuruluşlarının Türk heyetine “soğuk davrandığı” ve görüşmeyi reddettiği, Türk 

heyeti ile görüşen Kongre üyelerinin ise “çok sert eleştirilere maruz kaldığı” 

belirtilmiştir.
30

 Buna ek olarak, aynı ziyaret sırasında Yahudi Ulusal Güvenlik İşleri 

Enstitüsü (JINSA) adlı katı muhafazakâr bir kuruluş Türkiye’nin NATO’dan çıkarılması 

ve ABD’nin Türkiye ile askeri işbirliğini askıya alması gerektiğini ifade etmiştir.
31

  

ABD’deki Yahudi lobisinin bu tutumu hiç kuşkusuz İsrail tarafından da paylaşılmakta 

ve desteklenmektedir. Bu ülkedeki Türkiye algısı son aylarda hızla değişmiş ve Türkiye 

İsrail’in “Müslüman dünyadaki en iyi arkadaşı” olmaktan çıkmıştır. Haziran 2010’da 

yapılan bazı kamuoyu araştırmalarının sonuçlarına göre İsraillilerin %78’i Türkiye’yi 

“düşman devlet” olarak kabul etmeye başlamıştır.
32

 Aynı dönemde Tel Aviv’deki 

Türkiye büyükelçiliği önünde pek çok protesto gösterileri yapılmıştır. Bu gösterilerden 

bazılarında göstericiler üzerlerinde “Erdoğan, Nasrallah, Ahmedinejad – Aynı Çete” 

“Türk turizmini boykot edin” “Dökülen Ermeni kanını unutmayın” gibi yazılar olan 

pankartlar taşımışlardır.
33

 

Tüm bu olayların bir sonucu olabilecek diğer bir gelişme 23-24 Ağustos 2010 

tarihlerinde Dış İşleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu başkanlığında bir heyet 

ABD’ye gittiği sırada gerçekleşti. ABD basınındaki yorumlar Sinirlioğlu’nun bu 

ziyaretten “eli boş döndüğü” yönündeydi. Bu temaslar sırasında öne çıkan bazı önemli 

olaylar şu şekilde sıralanabilir: 1) Türk heyeti ile ABD Kongresi arasında bir görüşme 

yapılamamıştır 2) ABD yönetimi Ankara’ya Amerikan yaptırımları kapsamına giren 

petrol-bankacılık gibi alanlarda Türk özel sektörünün ABD’de sıkıntı yaşayacağı 

                                                           
30

 http://israelmatzav.blogspot.com/2010/06/turkish-delegation-gets-cold-shoulder.html  
31

 http://www.todayszaman.com/tz-web/detaylar.do?load=detay&link=213627  
32

 Necdet B.Sivaslı, “İsrail, Türkiye’yi Düşman Görüyor,” http://www.ortadogugazetesi.net/makale.php?id=6742;  
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h-VvhgxjVcleA21QBUCJULnxU0gg.  
33

 http://www.panorama.am/en/politics/2010/06/18/milliyet/   

http://israelmatzav.blogspot.com/2010/06/turkish-delegation-gets-cold-shoulder.html
http://www.todayszaman.com/tz-web/detaylar.do?load=detay&link=213627
http://www.ortadogugazetesi.net/makale.php?id=6742
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h-VvhgxjVcleA21QBUCJULnxU0gg
http://www.panorama.am/en/politics/2010/06/18/milliyet/
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uyarısını yapmıştır. 3) Obama’nın Ankara büyükelçisi adayı Frank Ricciardone’nin 

atanmasının Kongre’nin Senato kanadında engellenmesi ile ilgili olarak yönetimin bu 

krizi çözeceği yönünde Türkiye’ye hiç bir garanti verilmemiştir. 4) Erivan’la ilişkilerde, 

Irak konusunda, İsrail ile ilişkilerin düzeltilmesinde Türkiye sadece kendi görüş ve 

endişelerini dile getirebilmiş, ABD tarafından bu konularda hiç bir somut yardım önerisi 

gelmediği için mesafe kat edilememiştir.
34

     

Yakın zamandaki benzer bir başka gelişme de Eylül 2010’da New York’ta 

gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları ile ilgili olarak yaşanmıştır. 

Bu toplantılarda ABD’li üst düzey yetkililerle Türk yetkililer arasında ikili görüşme 

yapılmamış, ancak “ayaküstü sohbetler” gerçekleştirilmiştir. Aynı toplantılarda 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez işe görüşmeye 

yanaşmadığı, ancak Mahmud Ahmedinejad ile bir araya geldiği de dikkati çekmiştir.
35

 

ABD, İsrail ve Türkiye arasında son dönemde yaşanan bu gerginliklere doğrudan bir 

taraf olmasa da, AB ülkelerinin de bu gelişmeleri çok yakından izlemekte olduğu 

açıktır. AB’li üst düzey diplomatlar, Türkiye’nin batı kampından uzaklaşmakta ve Orta 

Doğu’ya “yelken açmakta” olduğu konusunda “kimsenin kuşkusu kalmadığını” açıkça 

dile getirmeye başlamışlardır. Örneğin 1 Haziran 2010 tarihli bir İtalyan gazetesinde yer 

alan “Kavşaktaki Ankara” başlıklı yazıda “Türkiye’nin AB’ye kabul edilmeyeceği artık 

neredeyse kesin de,  bundan böyle acaba NATO’da ne kadar barınabilecek?” 

denmiştir.
36

 

Vurgulanması gereken bir başka nokta ise Arap basınında da Türkiye’nin Doğu’yu 

Batı’ya yeğlediği yorumlarının yapılmakta olduğu ve bu gelişmelerin ilgi ile ve 

yakından izlendiğidir. Bu ülkelerde ayrıca AKP hükümeti ile Başbakan Erdoğan’a karşı 

gerçek bir yakınlık ve sempati olduğu da açıktır. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler 

Vakfı'nın (TESEV), Arap dünyasında Türkiye algısı ile ilgili yayınladığı bir rapor, 

Türkiye'nin son yıllarda izlediği Ortadoğu siyasetinin Arap dünyasında var olan Türkiye 

imajını olumlu yönde değiştirdiğini göstermektedir. 7 Orta Doğu ülkesinde (Mısır, 

                                                           
34

 Bu ziyaret ile ilgili olarak şu web sitelerine bakılabilir: http://www.trt.net.tr/haber/HaberDetay.aspx?HaberKodu=52b04dff-aa52-
4285-bf58-81b5c64a21d6  http://www.cnnturk.com/2010/dunya/08/23/disisleri.mustesari.sinirlioglu.abdde/587532.0/index.html 
35

 Elçin Poyrazlar’ın haberi, Cumhuriyet Gazetesi, 24 Eylül 2010, s. 11. 
36

Vittorio Emanuele Parsi, Ankara al bivio” La Stampa Gazetesi, 1 Haziran 2010, makenin tümü için bakınız: 
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?ID_blog=25&ID_articolo=7426&ID_sezione=&sezione  

http://www.trt.net.tr/haber/HaberDetay.aspx?HaberKodu=52b04dff-aa52-4285-bf58-81b5c64a21d6
http://www.trt.net.tr/haber/HaberDetay.aspx?HaberKodu=52b04dff-aa52-4285-bf58-81b5c64a21d6
http://www.cnnturk.com/2010/dunya/08/23/disisleri.mustesari.sinirlioglu.abdde/587532.0/index.html
http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/editoriali/gEditoriali.asp?ID_blog=25&ID_articolo=7426&ID_sezione=&sezione
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Ürdün, Filistin, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye ve Irak) iki binden fazla kişiyle 

görüşülerek hazırlanan “Arap Dünyasında Türk Algısı” adlı bu raporla ilgili bilgi veren 

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Meliha Benli Altunışık, son 

dönemdeki bazı gelişmelerin “Arap dünyasında Ankara'ya yönelik önyargıların ve 

tabuların yıkılmasındaki önemini” vurgulamış ve bölge ile Türkiye arasında gelişen 

ekonomik ilişkilerin de bu değişimde çok önemli olduğunu söylemiştir. Raporda 

Türkiye'nin İsrail-Filistin sorununun çözümüne katkıda bulunması ve arabuluculuk rolü 

üstlenmesi yönünde de yüzde 79'a varan bir beklenti bulunduğu, Arap dünyasında 

barışın sağlanmasına Türkiye'nin olumlu yönde katkı vereceği görüşünün yüzde 76 

oranında benimsendiği, Türkiye'yi Arap dünyası için model olarak görenlerin oranının 

ise yüzde 61 olduğu da belirtilmiştir.
37

 Üzerinde durulması gereken bir diğer nokta da 

bu ülkelerde Gazze saldırısında ölen Türklere karşı büyük bir sevgi ve saygı 

beslendiğidir.
38

 

Tüm bu gelişmeler bize son dönemde yaşanan bu olayların Türkiye açısında bazı 

getirileri ve götürüleri olacağının sinyallerini vermektedir. Türkiye’nin ABD, İsrail ve 

AB ile ilişkileri epeyce yara almış görünmekte, öte yandan Orta Doğu bölgesindeki yeni 

imajı hızla olumluya doğru dönüşmektedir. Son gelişmelerin AKP’nin kendi seçmeni 

tarafından da desteklendiği açıktır. Ancak Başbakan Erdoğan ve AKP hükümetinin üst 

düzey yetkilileri bu olaylar ışığında öne sürülen “eksen kayması” yorumuna karşı 

çıkmaktadırlar. Örneğin Başbakan Erdoğan 11 Haziran 2010’da düzenlenen Beşinci 

Türk-Arap Forumu Dışişleri Bakanları Üçüncü Toplantısı ve Ekonomik Forumu ortak 

toplantısında, Türkiye’nin eksen kayması yaşadığı eleştirilerine yanıt vermiş ve 

“Türkiye’nin Batı’dan koptuğunu iddia edenler art niyetli, kötü niyetli bir 

propagandanın taşeronlarıdır” demiştir.
39

 Benzer şekilde Dış İşleri Bakanı Davutoğlu da 

eksen kayması tartışmalarını çok anlamlı bulmayarak şu görüşleri vurgulamıştır:  

                                                           
37

 Minhac Çelik ve Fatih Vural’ın haberi, 18 Mayıs 20 10, Zaman Gazetesi. Daha detaylı bilgi için bakınız: 
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=985225&title=bagimsiz-dis-politika-araplarin-turkiye-algisini-degistirdi   
38

 Bazı Filistinliler Başbakan Erdoğan’a hayranlıklarını, sevgi ve saygılarını açıkça dile getirerek Türkiye’ye sığınıp Türk vatandaşı 
olmak istediklerini bile dile getirmektedirler. Bunun bir aşırı örneği 17 Ağustos 2010 tarihinde Türkiye’nin Tel Aviv büyükelçiliğine 
girerek rehin alma girişiminde bulunan ve kısa sürede etkisiz hale getirilen Nedim İncaz adlı kişidir. Bu haberle ilgili olarak şu web 
sitelerine bakılabilir: http://www.trt.net.tr/haber/HaberDetay.aspx?HaberKodu=57ec87fa-7b50-4d1a-9779-e4e0df2401d4;   
http://www.haberturk.com/dunya/haber/543202-bir-garip-baskin; http://www.turkishny.com/headline-news/2-headline-news/36665-
turkiyenin-tel-aviv-buyukelciliinde-rehin-alma-giriimi  
39

 http://www.haberler.com/erdogan-turkiye-bati-dan-kopmadi-2096672-haberi/   

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=985225&title=bagimsiz-dis-politika-araplarin-turkiye-algisini-degistirdi
http://www.trt.net.tr/haber/HaberDetay.aspx?HaberKodu=57ec87fa-7b50-4d1a-9779-e4e0df2401d4
http://www.haberturk.com/dunya/haber/543202-bir-garip-baskin
http://www.turkishny.com/headline-news/2-headline-news/36665-turkiyenin-tel-aviv-buyukelciliinde-rehin-alma-giriimi
http://www.turkishny.com/headline-news/2-headline-news/36665-turkiyenin-tel-aviv-buyukelciliinde-rehin-alma-giriimi
http://www.haberler.com/erdogan-turkiye-bati-dan-kopmadi-2096672-haberi/
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Türkiye’yi anlamlı kılan sahip olduğumuz tarihi birikimle yarattığımız müdahil 

olabilme kabiliyetidir. Biz müdahil olabilme kabiliyetini kullandığımız zaman 

bir pozisyon oluşturuyoruz. Eksen kayması tartışması da bu noktada başlıyor. 

Siz etken olmayın, müdahil olmayın, siz karışmayın, siz söyleneni yapın 

deniyor. … Eksen kaymasından kast edilen pozisyonu onlar [büyük küresel 

güçler] belirlesin Türkiye de uyum sağlasın ise, bu Türkiye’ye ve Türkiye’nin 

kapasitesine yakışan bir davranış olmaz.
40

 

Erdoğan’ın ve Davutoğlu’nun bu açıklamalarına karşın bugün ülke içinde ve dışında 

Türkiye’nin geleneksel dış politika çizgisinin değiştiğini düşünen pek çok kişi ve 

kuruluş vardır. Bu tartışmanın AKP hükümetinin ikinci döneminde daha belirgin bir 

şekilde ön plana çıkması da göz önünde bulundurulması gereken önemli bir etkendir. 

Son dönemde yaşanan gelişmelerden sonra Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde 

sorunlar yaşanacağı açıktır. ABD karşıtı politikalar izleyen eski Pakistan 

Başbakanlarından Zülfikar Ali Butto, asılmasından çok önce ABD’yi şöyle 

değerlendirmişti: “Amerika filler gibidir. Kindardır. Unutmaz!”
41

 Avrupa Birliği ile 

ilişkilerde de çözülmeyi bekleyen pek çok sorun vardır. İki taraf arasındaki ilişkilerin en 

azından yakın dönemde sağlıklı bir şekilde gelişeceğine yönelik beklentiler giderek 

zayıflamaktadır. Türkiye’nin Birliğe üyeliğinin, müzakerelerin çok yavaş ilerlemesi 

nedeniyle yakın zamanda olamayacağının altı çizilmektedir. Müzakere başlıklarının 

yarısından fazlasının tıkandığı belirtilmekte, buna ek olarak Fransa, Almanya Avusturya 

ve Hollanda gibi ülkelerde hem siyasi liderler, hem de seçmeler Türkiye’yi Avrupa 

Birliği içinde görmek istemedikleri açıkça vurgulamaktadırlar.
42

  

Sonuç  

Son dönemde ortaya çıkan tüm bu gelişmelerin ve Türk dış politikasındaki yeni 

açılımların birbirinden kopuk ve bağlantısız olaylarmış gibi değerlendirilmesi kanımca 

doğru olmayacaktır. Bunların birlikte ele alınması ortaya daha net bir resim çıkması 

açısından gereklidir. Yaşanan son gelişmelerin Orta Doğu bölgesinde nasıl sonuçlar 

                                                           
40

 TÜSİAD Görüş Dergisi, No: 63, Ağustos 2010, Mensur Akgün ile yapılan röportaj, s.17. 
41

 Cüneyt Arcayürek, “Batı’dan Doğu’ya Yolculuk,” 11 Haziran 2010 tarihli yazısı. Tam metin için bakınız: 
www.haberinyeri.net/yazarlar.php?id=21&yazi=5029    
42

 http://www.economist.com/node/17276440 

http://www.haberinyeri.net/yazarlar.php?id=21&yazi=5029
http://www.economist.com/node/17276440
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doğuracağı ise ayrı bir değerlendirme konusudur. Bu ülkeler demokratik rejimlerle 

yönetilmedikleri için, özelde AKP hükümetine ve Başbakan Erdoğan’a, genelde de 

Türkiye’ye karşı sokaktaki insan tarafından beslenen sıcaklık, yönetimleri etkileyecek 

bir potansiyele dönüşmeyebilir. Ayrıca unutulmaması gerekir ki Arap alemi ve İran 

açısından Ahmet Davutoğlu tarafından vurgulanan “Pax Ottomana” (Osmanlı barışı) 

düşüncesi de çok cazip olmayabilir. Araplar için Osmanlı İmparatorluğu yakın zamana 

kadar egemenliğinden kurtulmak için savaş açtıkları ve halifeliği kaldırdığı için de 

İslam dünyasına ihanet eden eski düşman imajına da sahip olabilir. İran açısından ise 

durum daha da farklıdır. İranlılar hiç bir zaman Osmanlı egemenliğine girmedikleri gibi 

kendilerini hem Araplardan hem de Türklerden ayırmakta ve her ikisinden de üstün 

görmektedirler. Öte yandan Erdoğan’ın “Hamas’ı terör örgütü olarak görmüyorum” 

açıklamasının, özellikle Filistin, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün gibi Arap ülkelerinde 

rahatsız yarattığı, bu ülke yönetimleri açısından bu durumun rejimlerine yönelik bir 

tehdit olarak algıladığı da belirtilmiştir.
43

 Ayrıca Hamas’ın Türkiye’nin arabuluculuk 

önerisini reddetmiş olması ve Mısır dışında arabulucu kabul etmediğini açıklaması da 

Türkiye’nin bölgedeki etkisinin sınırları açısından düşündürücüdür.
44

 

Yakın dönemde ortaya çıkan ve ABD, İsrail ve AB ile ilişkilerde çeşitli gerginlikler 

yaratmış olan son gelişmeler, kısa ve orta vadede Türkiye’ye ek sıkıntılar ve sorunlar 

yaratma potansiyeline sahiptir. Türkiye’nin dış politikasında öncelik veriyor görüntüsü 

çizdiği Orta Doğu bölgesindeki gelişmeler ise beklenen ya da amaçlanan ölçüde verimli 

sonuç vermeyebilir. The Economist dergisinin 21 Ekim 2010 tarihli sayısında yer alan 

Türkiye ile ilgili kapsamlı bir raporda, Orta Doğu bölgesinin son derece “karmaşık” bir 

yapıya sahip olması nedeni ile Davutoğlu’nun “komşularla sıfır sorun politikasının 

sürekliliğinin sağlanmasının mümkün olmadığı” ve “hem Batı ile hem de Batı’nın 

düşmanları ile dostça bir diyalog sürdürmenin kolay olmadığı” vurgulanmıştır.
45

 Bazı 

uzmanlar, son olaylardan sonra daha önceki dönemlere göre Türkiye’nin “daha kısıtlı 

bir manevra alanına sahip olduğunu” da belirtmişlerdir.
46

 

                                                           
43

 TESEV “Arap Dünyasında Türkiye Algısı” adlı raporun sonuçlarına dayanarak Prof. Dr. Meliha Altunışık’ın analizi. Daha detaylı 
bilgi için bakınız Deniz Tatarer Temur’un haberi, Cumhuriyet Gazetesi, 10 Haziran 2010, s.9. 
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Bu bağlamda önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin dış politikasındaki önceliklerin bir 

yandan ABD, AB ve İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi, öte yandaysa Orta Doğu 

ülkeleri ile yakınlaşmanın doğuracağı (ya da belki doğurmayacağı) yeni gelişmeler 

olduğu öne sürülebilir. Bu bağlamda Türk dünyası Türkiye’nin dış politikasında daha 

ikincil, daha uçta bir yere doğru itiliyor gibi durmaktadır. Özellikle 1990’lı yılların 

başındaki durum ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin Türk dünyasından en azından dış 

politika öncelikleri açısından uzaklaşmış olduğunu öne sürmek mümkündür. 1990’lı 

yıllardaki politikaların da belli bir süre sonra durağanlaştığı ve belli başarısızlık ve hayal 

kırıklıklarının yaşanmış olduğu göz önüne alınırsa, durum daha da vahimdir. Bölgedeki 

etkisi ve önemi zaten sınırlı kalmış ve kendisinden beklenen potansiyele ulaşamamış 

bulunan Türkiye, özellikle 2007’den bu yana dış politikasında yaşadığı kırılma noktaları 

ile bölgeden iyice kopabilir ve bu kırılmaların doğuracağı sonuçlarla uğraşmaktan 

bölgeyi daha da fazla dışlamak durumunda kalabilir. Bölgenin önde gelen 

uzmanlarından ve eski devlet bakanlarından Ahat Andican “Türkiye’nin bölgedeki 

etkisinin son dönemlerde sıfırlandığını ve bölge ülkeleri açısından da Türkiye’den bir 

talep de olmadığını” vurgulamış ve tür taleplerin artık Rusya, Çin, ABD ve AB 

ülkelerine yönelik olarak yapıldığını dile getirmiştir.
47

 Bu durum, Türkiye’nin bölge ile 

ilişkilerini daha sistematik, daha kalıcı ve daha etkin bir platformda geliştirmesi 

olasılığını da zayıflatmaktadır.  

 

 

 

                                                           
47 Andican’ın 16 Haziran 2010 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi’ne yaptığı yorum. 


