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GGiirriiflfl

Bu çal›flmada 2003–2009 y›llar› aras›nda AK Parti döneminde Türki-
ye’nin Asya politikas›, ekonomi-politik yaklafl›m çerçevesinde ele al›nacakt›r.
Öncelikle, Asya’n›n önemi ve son dönemlerdeki bölgede ön plana ç›kan gelifl-
meler ifade edilecektir. Bu geliflmeler çerçevesinde de Türkiye’nin Asya politi-
kas› de¤erlendirilecektir. Türkiye’nin Asya politikas›, Orta Asya ve Uzakdo¤u
ya da Güney/Do¤u Asya co¤rafyalar› ile s›n›rland›r›lm›flt›r. Bu nedenle, önce
Türkiye’nin Asya’ya genel bak›fl aç›s›, ard›ndan Orta Asya politikas› de¤erlen-
dirilerek Türkiye’nin bölgedeki geliflmelerin neresinde yer ald›¤› sorusu cevap-
land›r›lmaya çal›fl›lacakt›r. Ayr›ca, Türkiye’nin Asya politikas›nda yeni hükü-
metin önceki hükümetlerden farkl› bir yaklafl›m getirip getirmedi¤i sorgulan-
m›flt›r. Bu ba¤lamda, Türkiye’nin bölge ülkeleriyle ikili iliflkilerine ve bölgede-
ki uluslararas› örgütlerdeki çok tarafl› iliflkilerine bak›lacakt›r. ‹kili iliflkilerde
detayl› anlat›m yerine Ak parti hükümeti dönemindeki geliflmelerin ulaflt›¤› bo-
yut, d›fl ekonomik iliflkilerin verileriyle k›saca ortaya konulacakt›r. Son olarak;
Türkiye’nin bütün Asya ülkeleriyle iliflkilerini burada ele alman›n bu çal›flma-
n›n kapsam›n› aflt›¤› için bölgenin ekonomik aç›dan büyük ülkeleri ve Türki-
ye’nin di¤er ülkelere nazaran daha yo¤un iliflkide oldu¤u ülkeler seçilmifltir.

AAssyyaa’’nn››nn  ÖÖnneemmii

Türkiye aç›s›ndan öncelikle Asya’n›n öneminin vurgulanmas› gerekmek-
tedir. Bununla birlikte, Türkiye gibi büyük ve bölgesel güçler, uluslararas› po-
litika aç›s›ndan Asya’n›n önemini k›saca ifade etmek gerekmektedir ki; bu
Türkiye’nin de bölgeye ilgisini ve yaklafl›m›n› derinden etkilemektedir. Güney
Asya’n›n 1990’lardan itibaren yükselen ekonomileriyle dünya ekonomi poli-
ti¤inde yeni bir ekonomik güç merkezi haline gelmeye bafllamas›, Asya’n›n
önemini aç›kça göstermektedir. Nitekim 1980’lerde Do¤u ve Güneydo¤u As-
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ya, dünya üretiminin % 17’sine sahipken 1990’llar›n ortalar›nda bu oran %
25’lere ve 2000’lerin bafl›na gelindi¤inde % 30’lara s›çram›flt›r1. Dünya üreti-
mi içindeki paya ve dünya ihracat büyüme oranlar›na bak›ld›¤›nda Asya’n›n
önemi daha aç›k anlafl›lacakt›r. Buna göre, üretimde Asya % 27 ile bafl› çek-
mekte, ard›ndan ABD, % 20 ve AB’de ise % 14 oran›yla üçüncü s›rada yer al-
maktad›r. Dünya ihracat büyümesine göre ise Asya, % 16 ile yine önde gel-
mekte, ard›ndan ABD, % 3.8, AB ise % 3.4 ile yine üçüncü s›rada yer almak-
tad›r2. Bu veriler, genelde Asya’n›n özelde Çin’in dünyada en h›zl› büyüyen
ekonomileri oldu¤unu ispatlamaktad›r. Bölgede özellikle Çin, Hindistan, Gü-
ney Kore, Endonezya, Malezya, Singapur, Tayvan ve Tayland gibi Asya Kap-
lanlar› olarak da nitelendirilen ülkeler, yükselen ekonomileriyle dünyan›n çe-
kim merkezi olmaya bafllam›fllard›r. Baflka bir ifadeyle, dünya ekonomisinin
a¤›rl›k merkezi, Asya’ya do¤ru kaymaktad›r. Özellikle dünyan›n üretim depo-
su olan Çin, 2009 y›l›nda 1.2 trilyon dolar ihracatla Almanya’y› geride b›raka-
rak ihracatta dünya lideri olmufltur3. Bu flekilde Çin, gelece¤in potansiyel sü-
per gücü olmaya do¤ru h›zla ilerlemektedir. Bunun d›fl›nda Hindistan ise ay-
nen Çin gibi küresel ekonomik krize ra¤men büyümeye devam eden ender ül-
kelerden biri olarak günden güne y›ld›z› parlamaktad›r. Nitekim Hindistan,
2003-2008 y›llar› aras›nda ortalama % 8.8 büyüme oran›yla Asya ekonomile-
ri içerisinde üçüncü s›rada yer almaktad›r4. Japonya ise ABD’den sonra dün-
yan›n ikinci büyük ekonomisiyle dünyaya kredi sa¤layan ülke olma özelli¤ini
muhafaza etmektedir. 

Di¤er taraftan, bölgenin ekonomik gücünün siyasi alana da yans›mas›yla
bölge art›k 2000’lerde uluslararas› politikada yeni bir güç merkezi olarak ken-
dini göstermeye bafllam›flt›r. Bunun yan›nda Asya’da askeri aç›dan da nükleer
güçlerin yükselmesi beraberinde dünya dengelerinin Avrupa-Atlantik’ten As-
ya-Pasifik’e kaymas› tart›flmalar›na yol açm›flt›r. Bugün ço¤u uluslararas› ilifl-
kiler uzman›, ekonomi politik aç›dan dünya dengelerinin Asya’ya do¤ru kay-
d›¤›n› ifade etmektedir5. Öte yandan 2008 y›l›ndaki küresel finans kriziyle Av-
rupa ve Amerika’da büyüme oranlar› azal›p daralma yaflan›rken6 Asya’n›n
yükselmeye devam etmesi, dünya dengelerinin Asya’ya do¤ru kayd›¤›n› aç›k-
ça göstermektedir. Di¤er bir ifadeyle, dünya dengelerinin Avrupa-Atlantik’ten
Asya-Pasifik’e do¤ru kaymas›yla Asya, dünyan›n yeni ekonomik ve siyasi güç
merkezi haline gelmektedir. Bu anlamda Asya, dünyan›n jeopolitik ve jeo-eko-
nomik oda¤› olmaktad›r. 

Asya’n›n di¤er bir önemi de Orta Asya enerji kaynaklar›na sahip olmas›-
d›r. Dünya enerji kaynaklar›n›n dörtte üçünü bar›nd›rmas›yla Orta Asya, gele-
ce¤in dünyas›n› flekillendirme potansiyeline sahiptir. Bu anlamda Orta Asya,
dünyan›n jeo-ekonomik ve güç politikas›n›n oda¤› haline gelmektedir. Dünya-
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n›n ispatlanm›fl do¤algaz rezervlerinin % 71,8’inin ve ispatlanm›fl petrol re-
zervlerinin % 72,7’sinin bulundu¤u stratejik bir bölgeye7 komflu olan Türkiye
aç›s›ndan da Orta Asya enerji kaynaklar›, enerji güvenli¤ini sa¤lama noktas›n-
da stratejik öneme haizdir. Nitekim gelece¤in küresel aktörlerinin enerji gü-
venli¤ini sa¤layabilen ülkeler olacak olmas›, küresel aktörlü¤e oynayan Tür-
kiye için bölgenin enerji kaynaklar› büyük önem tafl›maktad›r. Bu nedenle, Or-
ta Asya enerji kaynaklar› ve bunlar›n güzergâhlar›n›n belirlenmesi, Türki-
ye’nin ekonomisi, enerji güvenli¤i ve hatta ulusal güvenli¤ini dahi yak›ndan
ilgilendirmektedir. 

‹flte bu nedenlerle, Türkiye aç›s›ndan Asya’n›n önemi, baflta ekonomik ve
ticari nedenlere dayanmaktad›r. Bunun yan›nda Asya’n›n Türkiye aç›s›ndan
‹slam ve Türk dünyas›n›n tamam›na yak›n›n› bar›nd›rmas›yla özel bir yere sa-
hiptir. Ancak, Türkiye, Osmanl›dan8 beri yönünü hep Bat›’ya dönmüfltür9. Bu-
gün ise dünya çok kutuplulu¤a ve çok boyutlu d›fl politikaya dönüflmektedir.
Bu yeni konjonktür, Türkiye’ye önceki dönemlerden çok daha rahat çok bo-
yutlu d›fl politika izleme imkan› sunmaktad›r. Nitekim AK Partinin iktidara
gelmesiyle ve özellikle de hükümetin d›fl politikas›na yön veren ilk önce da-
n›flman ve sonra D›fliflleri Bakan› olan Davuto¤lu’yla Türkiye, 1980’lerden10

sonra ilk defa çok boyutlu d›fl politika izlemeye bafllam›flt›r. Yukar›da Asya’n›n
yükselifline dair ifade edilen tespitler göz önüne al›nd›¤›nda AK Parti hüküme-
tinin ve Davuto¤lu’nun Türkiye’yi bölgesel güç ve küresel aktör yapabilmesi
için Türkiye’nin Bat›’y› b›rakmadan bir yüzünü de Asya’ya dönmesi afla¤›da
Asya’daki geliflmelere bak›ld›¤›nda art›k bir gereklilikten öte bir zorunluluk
halini ald›¤› görülecektir.

AAssyyaa’’ddaakkii  GGeelliiflflmmeelleerr

Burada Asya k›tas›ndaki bütün geliflmeler yerine Türkiye’yi de yak›ndan
ilgilendiren konuyla tutarl› dikkat çekici baz› geliflmeler ifade edilecektir. Bu
anlamda ilk dikkat çekici geliflmenin Çin ile Asya ülkeleri aras›ndaki ekono-
mik ve ticari iflbirli¤inin h›zla geliflmekte olmas›d›r11. Çin, bir yandan Asya ül-
keleriyle ikili iliflkilerini art›rarak bir anlamda bu ülkeleri kendi ekonomisine
ba¤›ml› yapmaya çal›fl›rken öte yandan Asya’n›n AB’si olan ASEAN ile çok
tarafl› iflbirli¤i iliflkilerini gelifltirerek bu kurumla serbest ticaret bölgesinin in-
flas›n› sa¤lamaya çal›flmaktad›r12. Bu flekilde Çin’in yavafl yavafl Asya’y› ken-
di nüfuz alan›na katarak bölgede hegemonyas›n› oluflturmaya çal›flt›¤› anlafl›l-
maktad›r. 

Bu durumu istatistikî verilerle ortaya koymak mümkündür. fiöyle ki,
2007 y›l›nda Çin ile Asya ülkeleri aras›nda gerçeklefltirilen ticaret hacmi, 2006
y›l›na göre % 21.8 artarak, 686.1 milyar dolara ulaflm›flt›r. 2008 y›l›n›n Ocak
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ve Temmuz aylar› aras›nda ise, Çin ile Asya ülkeleri aras›nda gerçeklefltirilen
ticaret hacmi, % 26.6 artarak 474.2 milyar dolar› bulmufltur13. Nitekim Çin, ilk
defa ABD’yi geride b›rak›p Japonya’n›n en büyük ticaret orta¤› haline gelmifl-
tir. Ayr›ca, Güney Kore’nin de ilk büyük ticaret orta¤› ve ilk büyük ihracat pi-
yasas› olma konumunu koruyan Çin, ilk defa bu ülkenin en fazla mal ithal et-
ti¤i ülke olmufltur. Bu da Çin’in, Asya ülkelerinin d›fl ticaretlerinde oluflturdu-
¤u pay›n günden güne büyüdü¤ünün aç›k delilidir. Bu pay›n büyümesi, ikili
ekonomik ba¤lant›lar›n yo¤unlaflmas› ve bu ülkelerin Çin’e daha ba¤›ml› hale
gelmesi fleklinde de¤erlendirilebilir. Baflka bir ifadeyle; Çin, bölge ülkeleri
üzerinde önce ekonomik olarak nüfuz kurmakta ve sonras›nda bunun siyasi
iliflkilere yans›mas› söz konusu olmaktad›r. K›saca Çin, Asya’da hegemon po-
zisyonunu kurmaktad›r. 

EEnneerrjjii  AAllaann››nnddaakkii  GGeelliiflflmmeelleerr

Yine Çin, Orta Asya enerji kaynaklar›na ulaflma konusunda da önemli
ilerlemeler kaydetmektedir. 1.833 km uzunlu¤undaki Orta Asya do¤al gaz bo-
ru hatt›n›n (Özbekistan ve Kazakistan’dan geçecek), Aral›k 2009 tarihinde in-
flas› bafllam›fl ve Çin’in 30 y›l içinde Türkmenistan’dan 40 milyar m_ do¤al
gaz almas› planlanm›flt›r14. Di¤er taraftan, Rusya da Avrupa enerji pazar›n›n
yan›nda Do¤u Asya pazar›na 14 milyar dolar de¤erinde Do¤u Sibirya-Pasifik
Okyanusu petrol boru hatt›n›n ilk bölümünü Aral›k 2009 tarihinde Putin tara-
f›ndan aç›larak girmifltir15. Günlük 16 milyar varil petrol pompalamas› planla-
nan hatla, Rusya, baflta Çin olmak üzere di¤er Do¤u Asya ülkelerine petrol
sevkiyat› yapmay› planlamaktad›r. Bu derece büyük boru hatlar›n›n Çin ve di-
¤er Do¤u Asya gibi büyük enerji tüketicisi olan ülkelere yönelmesi, Orta As-
ya enerji kaynaklar›n›n güzergâh›n› Bat› pazarlar›ndan Çin ve Do¤u pazarlar›-
na çevrilmesi durumunu ortaya ç›karmaktad›r. Bu durum Türkiye’nin Hazar
kaynaklar›n› Bat› pazarlar›na ulaflt›rmada transit koridor ülke olma politikas›-
n› ve bu çerçevede Nabucco projesini olumsuz etkileme riskini ortaya ç›kar-
maktad›r. Aç›kças›, Türkiye’nin enerji politikas›nda Bat› odakl› politikalar›n›n
akamete u¤ramas› söz konusu olabilir. Bu minvalde Asya’daki geliflmelerin
Türkiye’yi yak›ndan etkiledi¤i ve bu nedenle, Türkiye’nin Asya’daki geliflme-
leri dikkatle takip edip yeni politikalar üretmek durumuyla karfl› karfl›ya kala-
ca¤› kuvvetle muhtemeldir.

Bununla birlikte, Türkmenistan ile ‹ran aras›nda ek boru hatt› yap›lmas›-
na dair anlaflma yap›lm›fl ve bu hatt›n Ocak 2010 tarihinde aç›l›fl›n›n yap›lma-
s› planlanm›flt›r. Ek boru hatt› sayesinde Türkmenistan’›n ‹ran’a satt›¤› do¤al
gaz miktar›n› 14 milyardan (Temmuz 2009’da 8 milyardan 14 milyar m_ ç›-
kar›lm›flt›) 20 milyar m_ ç›karmas› planlanmaktad›r16. Bu sayede ‹ran’›n da
Türkiye’ye daha fazla do¤al gaz satmas› mümkün olabilecektir. Türkiye’yi de
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yak›ndan ilgilendiren bu ek hatt›n aç›l›fl›na Baflbakan Erdo¤an’›n davet edil-
mesi de bunu aç›kça göstermektedir.

Orta Asya ülkeleri, Türkiye’nin enerji güvenli¤i ve politikas› aç›s›ndan
yüksek öneme haizdir. Türkiye’nin Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ve Bakü-Tiflis-
Erzurum (BTE) boru hatlar›yla Do¤u-Bat›; Mavi Ak›m boru hatt› ve Samsun-
Ceyhan projesiyle Kuzey-Güney istikametinde enerji koridoru olabilmesi ve
Ceyhan’› enerji hub’› haline getirebilmesi için Türkiye, Azerbaycan ve Rus-
ya’n›n d›fl›nda di¤er Orta Asya ülkelerinin enerji kaynaklar›na da ihtiyaç duy-
maktad›r. Özellikle, Haziran 2006 tarihinde Türkiye, büyük bir baflar›ya imza
atarak17 Orta Asya’n›n petrol bak›m›ndan en zengin ülkesi olan Kazakistan’›
BTC hatt›na petrol sevkiyat› konusunda ikna etmifl ve bu sayede Kas›m 2008
tarihinden itibaren Kazakistan’›n BTC hatt›na petrol sevkiyat› bafllam›flt›r18.
Böylece Türkiye, enerji alan›nda Orta Asya’ya yönelik ç›karlar›ndan petrol
konusunda önemli bir k›sm›n› gerçeklefltirmifl, geriye Türkmenistan’›n do¤al-
gaz›n› BTE’ye aktarmas› kalm›flt›r.

AAKK  PPaarrttii  HHüükküümmeettii  vvee  DDaavvuuttoo¤¤lluu’’nnuunn  AAssyyaa’’yyaa  YYaakkllaaflfl››mm››

Asya, Türk d›fl politikas›nda daima önemini korumufl, ancak mesafe
uzakl›¤›, ülkenin iç ve yak›n çevresindeki sorunlar, Türkiye’nin Asya’ya yö-
nelik özellikle de Güney Asya’da aktif bir politika izlemesini engellemifltir.
Özellikle, 1998-2002 aras› Türk d›fl politikas›nda kay›p y›llar olarak nitelendi-
rilebilir. Ancak, AK Partinin 2002 y›l›nda iktidara gelmesiyle birlikte d›fl poli-
tikada yeni prensipler ortaya konularak19 baflta komflu ve çevre ülkeler olmak
üzere Türkiye’nin yak›n k›ta havzalar›nda çok yönlü ve proaktif politika izlen-
mesi düsturu benimsenmifltir. AK Parti hükümetinin d›fl politikas›n›n mimar›
olan Davuto¤lu, Asya’n›n Türkiye aç›s›ndan önemini 2001 y›l›nda yay›nlad›-
¤› Stratejik Derinlik kitab›nda aç›kça ifade etmektedir. Buna göre, Davuto¤lu,
Asya’y› jeopolitik, jeoekonomik ve jeokültürel bir havza olarak tan›mlamakta
ve Türkiye’nin bu üç eksende havza ölçekli aray›fllara gitmesi gerekti¤ini,
çünkü yeni oluflmakta olan bu güç merkezlerinin geçifl ve kesiflim alan› üze-
rinde bulundu¤unu ifade etmektedir20. Nitekim Asya, Türkiye’nin yak›n k›ta
havzas›d›r. Türkiye, co¤rafyas› ve tarihiyle çok yönlü jeokültürel, jeopolitik ve
jeoekonomik özelli¤e sahiptir21. Türkiye, bu özellikleri dikkate alarak AK Par-
ti döneminde Asya politikas›n› k›ta bazl› yeniden tan›mlam›flt›r. Bu anlamda
Türkiye’nin 2008 y›l›nda ASEAN’a dostluk ve iflbirli¤i anlaflmas› imzalamak
için baflvurmas›22 d›fl politikas›nda Asya’da k›ta-ölçekli stratejik öncelikler ve
ç›karlar›n› tan›mlad›¤›n› göstermektedir. Buna göre, Asya’da öncelikle ekono-
mik ç›kar temelli politika izlenerek Türkiye’nin bölge ülkeleriyle ticari iliflki-
lerinin gelifltirilmesi hedeflenmifltir. Daha sonra bölgesel örgütlere eklemlen-
me politikas› izlenerek Asya k›tas›nda k›ta-içi dayan›flmay› sa¤lamak öngörül-
mektedir.  
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Türkiye, 2003 y›l›ndan 2010 y›l›na kadar yedi y›ll›k bir dönemde izledi-
¤i politikalarla art›k bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olarak k›ta ölçekli po-
litika izleyebilme durumuna gelmifltir. Bundan sonra Türkiye’nin Asya derin-
li¤ine dayanarak Asya’n›n uzak ücra köflelerinde yani Uzakdo¤u’da Güney ve
Do¤u Asya bölgesine yönelik k›ta ölçekli politika üretme kabiliyetini yakala-
m›fl durumdad›r. Türkiye’nin 2008 y›l›nda ASEAN’a dostluk ve iflbirli¤i an-
laflmas› imzalamak için baflvurmas› bu genifl vizyonlu politikan›n bir parças›-
n› teflkil etmektedir. Sonuçta, Türkiye’nin izledi¤i çok yönlü d›fl politika eksen
de¤iflikli¤i tart›flmalar›na23 yol açm›flt›r. Oysa ayn› anda Asya, Avrupa, Balkan,
Akdeniz, Kafkas, ve Karadeniz ülkesi olarak Türkiye, ilk defa sahip oldu¤u
co¤rafyas›n›n çok yönlülü¤ünü d›fl politikaya yans›tmaktad›r. Bu özellik Tür-
kiye’nin ayn› anda birçok k›ta ve deniz ba¤lant›s› kurmas›n› gerektiren co¤raf-
yas›ndan kaynaklanmaktad›r.

Bu minvalde, baflta Cumhurbaflkan› ve Baflbakan olmak üzere hükümet
üyeleri ve milletvekilleri, Asya bölgesine adeta ç›karma yaparcas›na önceki
dönemlerde görülmeyen bir etkinlikte bölgeye yönelik ziyaretlerini s›klaflt›r-
m›fllard›r24. AK Parti hükümeti için karfl›l›kl› kazanç prensibi çerçevesinde As-
ya ülkeleriyle iliflkileri gelifltirmenin temel prensip olarak benimsendi¤i anla-
fl›lmaktad›r25. Bu flekilde Asya ülkeleriyle iflbirli¤i iliflkilerinin güçlendirilme-
si ve özellikle de ticari iliflkilerin ve ticaret hacimlerinin art›r›lmas› hedef ola-
rak ortaya konmufltur. Nitekim bölgedeki ülkelerle ikili ticari iliflkilere bak›l-
d›¤›nda Türkiye’nin Asya ülkeleriyle ticaret hacminin 2002-2009 y›llar› ara-
s›nda ortalama % 25-30 civar›nda art›r›ld›¤› görülecektir26. Bu veriler, AK Par-
ti hükümetinin kazan-kazan stratejisi ba¤lam›nda Asya ile yak›nlaflmay› baflta
ekonomik ve ticari kazan›m olarak gördü¤ünü ispatlamaktad›r. 

K›saca, AK Parti hükümeti döneminde Asya ile iliflkileri gelifltirmek, Ba-
t› ba¤lant›s›na bir alternatif olarak görülmemifl, çok boyutlulu¤un bir gere¤i
olarak görülmüfltür. Nitekim Türkiye’yi küresel aktör yapmay› hedefleyen AK
Parti hükümetinin Asya’ya kay›ts›z kalmas› düflünülemezdi. Türkiye’nin
2003-2009 y›llar› aras›nda Asya’da ekonomi temelli d›fl politika stratejisi izle-
di¤i görülmektedir27. Di¤er bir ifadeyle, Türkiye, bu dönemde Asya’n›n eko-
nomik potansiyelini görerek bölge ülkeleriyle iliflkilerinde ticari iliflkilerin ge-
lifltirilmesine büyük önem vermifltir. 

AAssyyaa  YYaakkllaaflfl››mm››nnddaa  UUlluussllaarraarraass››  ÖÖrrggüüttlleerr  BBaa¤¤llaanntt››ss››

Uluslararas› Örgütler, devlet-d›fl› bir aktör olarak 1990’lardan itibaren
uluslararas› iliflkilerin flekillenmesinde önemli rol oynamaya bafllam›fllard›r.
Uluslararas› örgütler, uluslararas› politikada ve devletleraras› iliflkilerde iflbir-
li¤ini gelifltirmede ve devletlerin farkl› ç›karlar›n› uyumlulaflt›rmada önemli
iflleve sahip olmaktad›r.
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Davuto¤lu’nun d›fl politika formülasyonunda yumuflak güç kavram› çer-
çevesinde önemli bir yer iflgal eden uluslararas› örgütler28 vas›tas›yla etkinli¤i
art›rma politikas›, Asya özelinde de uygulanmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu anlamda
d›fl politikada genel olarak Uluslararas› Örgütlerle iliflkileri gelifltirmek ve ör-
gütlere aktif bir flekilde kat›lmak temel prensibi haline getirilmifltir. Bu flekilde
Uluslararas› Örgütler vas›tas›yla Türkiye’nin küresel alanda etkinli¤inin yumu-
flak güç çerçevesinde artaca¤›na inan›lmaktad›r. Asya özelinde ise bölgedeki
kurumsallaflman›n henüz oluflum aflamas›nda oldu¤unu ve bundan istifade ede-
rek bu kurumlara entegre olmay› hedefleyen AK Parti hükümeti, bu flekilde
Türkiye’nin bir Asya ülkesi olarak Asya politikas›nda karar al›c› mekanizmala-
ra eklemlenmeyi düflünmektedir. Ancak, bölgede Türkiye’nin etkinli¤inin art-
mas› için d›fl politikada ülkenin Asyal› kimli¤ine özel vurgu yap›lmas› gerek-
mektedir. Ancak, böyle bir yaklafl›m›n eksen kaymas› tart›flmalar›n›29 art›raca¤›
flüphesiyle çoklu kimlik alt›nda Asyal› kimli¤in ifade edilmeye çal›fl›ld›¤› gö-
rülmektedir. Türkiye’nin Asya’daki kurumlarla iliflkileri gelifltirmesi, çok bo-
yutlulu¤un ve ekonomik, ticari ve enerji ç›karlar›n›n bir gere¤i olarak düflünül-
melidir. Bu flekilde Türkiye’nin Asya’daki örgütlerle iliflkileri gelifltirmesinin
iflbirli¤ini kolaylaflt›r›c› ifllev sa¤layaca¤› gibi ayn› zamanda Türkiye’nin Asya
politikas›n›n vazgeçilmez aktörü olmas›na hizmet edece¤i söylenebilir.

Türkiye, ortak kurucusu oldu¤u Asya’da Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat›
(ECO),  Türk Devlet ve Topluluklar› Dostluk, Kardefllik ve ‹flbirli¤i Kurultay›
ve Türk Dili Konuflan Ülkeler Zirvesinde lider rolü oynamaktad›r. Ayr›ca, Tür-
kiye, D-8, ECO, Türk Dili Konuflan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TURK-
PA), ‹slam Konferans› Teflkilat› (‹KT, OIC), Karadeniz Ülkeleri Ekonomik ‹fl-
birli¤i Teflkilat› (KE‹, BSEC), Karadeniz ‹flbirli¤i Görev Gücü (BLACKSEA-
FOR) gibi örgütlerin kurucu üyesi olarak Uluslararas› Örgütlerde son derece
aktif bir politika izlemektedir. AK Parti hükümeti döneminde Türkiye’nin As-
ya’daki di¤er örgütlere de üye olmas› yolunda önemli çaba harcanmaktad›r.
Nitekim Asya’n›n en önemli örgütlerinden biri olan fianghay ‹flbirli¤i Örgütü-
ne (fi‹Ö) Baflbakan Erdo¤an’›n 2005 y›l›ndaki Moskova ziyaretinde Rusya
Devlet Baflkan› Putin’le üyelik30 konusunda görüfltü¤ü ve Putin’in bundan
memnuniyet duydu¤u görülmüfltür31. Bunun d›fl›nda AK Parti hükümeti, 2008
y›l›nda Güneydo¤u Asya Ülkeleri Birli¤ine (ASEAN) 2008 y›l›nda dostluk ve
iflbirli¤i anlaflmas› imzalamak için baflvuruda bulunmufltur. Bunun da cevab›-
n›n 2010 y›l›nda gelmesi beklenmektedir. 

Di¤er taraftan, Kazakistan Devlet Baflkan› Nazarbayev, kurucusu oldu¤u,
Asya’da Etkileflim ve Güven Art›r›c› Önlemler Konferans› (CICA)32 örgütüne,
Türkiye’ye dönem baflkanl›¤›n› teklif etmifltir33. Bunda Türkiye’nin 2003 y›-
l›ndan itibaren uluslararas› ve bölgesel örgütlerde etkinli¤ini art›rarak BMGK
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geçici üyeli¤ini kazanan ve küresel aktörlü¤e oynayan bir ülke olmas› etkili
olmufltur. Türkiye aç›s›ndan CICA dönem baflkanl›¤›, çok farkl› anlamlar ifa-
de etmektedir. Öncelikle, d›fl politikas›nda 1980’lerden sonra ilk defa çok bo-
yutlulu¤a geçen Türkiye’ye Ortado¤u ve Kafkaslardan sonra flimdi de Asya
derinli¤ine aç›lma f›rsat› do¤mufltur. CICA dönem baflkanl›¤› ile Türkiye’nin
Asya politikas›na, dinamiklerine etki etme kapasitesinin artaca¤› ve Asya’da-
ki kurumlara daha fazla angaje olarak entegre olaca¤› düflünülmektedir. Dö-
nem baflkanl›¤›, Türkiye’nin Asya’da profilinin artmas›n›n ötesinde uluslara-
ras› alanda da küresel aktörlük pozisyonunu pekifltirece¤i ifade edilebilir. K›-
saca, CICA dönem baflkanl›¤› Türkiye’ye genifl bir manevra alan› sunmakta-
d›r. Son tahlilde Asya güvenlik örgütünün dönem baflkanl›¤›n›n üstlenilmesi,
Türkiye’nin 2003 y›l›ndan itibaren yürüttü¤ü politika ba¤lam›nda çevresine ve
bölgesine güvenlik ihraç eden bir ülke imaj›n›n test edilmesi anlam›na da gel-
mektedir. 

Sonuç olarak; bu flekilde Uluslararas› Örgütler, AK Parti hükümeti döne-
minde d›fl politikan›n vazgeçilmez unsuru haline gelmifltir. Ayr›ca, AK Parti
hükümeti, Baflbakan Erdo¤an’›n ‹spanya Baflbakan› Zapatero ile 2005 y›l›nda
ortaklafla gerçeklefltirdi¤i Medeniyetler ‹ttifak›34 giriflimi politikas› ba¤lam›n-
da Asya’daki örgütlere eklemlenerek Asya ile Avrupa aras›nda k›talararas› ve
medeniyetler aras› konektör rolü oynamay› hedeflemektedir. 

TTüürrkkiiyyee’’nniinn  AAssyyaa  öözzeelliinnddee  OOrrttaa  AAssyyaa  PPoolliittiikkaass››

Türk d›fl politikas› için Orta Asya, Türkiye’ye yeni bir boyut kazand›ran,
yeni bir alan açan ve Türkiye’nin stratejik önemini art›ran ve enerji ç›karlar›n›
sa¤lama konusunda f›rsatlar sunan bir bölgeyi ifade etmektedir. Ayr›ca, bölge-
deki ülkeler dost ve kardefl ülke olarak görülmekte ve stratejik ortakl›k iliflkile-
rinin gelifltirilmesi amaçlanmaktad›r. Bu nedenlerle, AK Parti hükümeti için
Orta Asya, Türk d›fl politikas›n›n ana unsurlar›ndan biri olarak de¤erlendiril-
mektedir. Türkiye’nin ve Türk d›fl politikas›n›n Orta Asya ile iliflkilerini gelifl-
tirmesi, Türkiye’nin stratejik derinlik kazanmas› fleklinde düflünülmektedir.

AK Parti döneminde Türkiye’nin Orta Asya politikas›n›n temel ilkeleri
flunlard›r: Orta Asya ülkelerinin ba¤›ms›zl›klar›n›n güçlendirilmesi, devlet
oluflum ve yap›lanmalar›na katk› sa¤lanmas›; bu ülkelerin ekonomik ve siyasi
geçifl dönemlerinin huzur ve istikrarl› bir flekilde atlat›lmas› ve bu çerçevede
reformlar›n desteklenmesi; bu ülkelerle Türkiye’nin 1990’lardaki gibi a¤abey
rolünde de¤il, egemen eflitlik ilkesi ve karfl›l›kl› ç›kar temelinde iliflkilerin ge-
lifltirilmesi35. 

Di¤er bir ifadeyle; AK Parti hükümetinin Orta Asya politikas›, 1990’lar-
daki politikadan çok farkl›d›r. 1990’lardaki gibi a¤abey rolü, köprü ülke, ak›l
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verme, yol gösterme, model ve lider ülke retori¤i terk edilerek yerine egemen
eflitlik ilkesi temelinde karfl›l›kl› sayg›, ortak yarara dayanan iliflkilerin merkez
ülke ve cazibe merkezi fleklinde gelifltirilmesi prensip edinilmifltir. Ayr›ca, bu
dönemde Türk Dünyas› Birlikteli¤i retori¤inin kullan›lmas›n›n yanl›fl anlama-
lara sebep oldu¤u için kültürel birlikteli¤e36 öncelik vermekte ve bu flekilde
ak›lc› ve gerçekçi bir diplomasi yürütülmesi amaçlanmaktad›r. Bununla birlik-
te, çok tarafl› uluslararas› mekanizmalar temelinde kurumsal bir birli¤in sa¤-
lanmas› ve bu platformlarda ortak politikalar gelifltirilmesi daha gerçekçi gö-
rülmektedir. 

Böylece Türkiye, Orta Asya ülkeleriyle iliflkilerini uluslararas› örgütler
vas›tas›yla da sürekli s›cak tutmay› amaçlamaktad›r. Bölge ülkeleriyle iliflkile-
ri gelifltirmede Cumhurbaflkan› ve Baflbakan, TÜRKSOY, Türk Dili Konuflan
Ülkeler Devlet Baflkanlar› Zirvesi, Türk Devlet ve Topluluklar› Dostluk, Kar-
defllik ve ‹flbirli¤i Kurultay› gibi mekanizmalarla çok tarafl› iflbirli¤inin gelifl-
tirilmesi yönünde özel çabalar harcamaktad›r. Bu kurumsal mekanizmalar›n
ülkeler aras›nda en yüksek dayan›flma platformu sa¤lad›¤›na ve ortak politika-
lar gelifltirilmesine hizmet edece¤ine inan›lmaktad›r. Bundan dolay› Cumhur-
baflkan› ve Baflbakan, bu kurumlar›n toplant›lar›na özel önem vermektedir. Ay-
r›ca, hükümet de Orta Asya ile iliflkileri gelifltirmek için ‹pek yolunu37 canlan-
d›rma giriflimini bafllatm›fl ve bu flekilde bölgeyle yak›nlaflmay› sürekli hale
getirmeyi hedeflemifltir. 

Bu dönemde ekonomik iliflkileri gelifltirmek d›fl politikada öncelikli he-
def olarak belirlenmifltir. Bölgeye yönelik ziyaretlerde ifl çevrelerinin de dâhil
edilmesi bunun aç›k bir göstergesidir. Örne¤in, Cumhurbaflkan› Gül’ün Türk-
menistan ve Çin ziyaretlerinde yan›nda TOBB Baflkan› ve ifl çevrelerinin de
dâhil oldu¤u kalabal›k bir heyeti görmekteyiz. Nitekim AK Parti hükümetinin
bu politikas› sayesinde bölge ülkeleriyle ikili ticaret hacmi, 2003 y›l›ndan
2009’a kadar ortalama iki kat artmas› temin edilmifltir. Böylece bölge ülkele-
riyle ticaret hacmi, 2003 y›l›ndan 2009 y›l›na kadar 3 milyardan 8 milyar do-
lara ulaflm›flt›r. Bu da d›fl politikada d›fl ekonomik iliflkilerin belirleyici oldu-
¤una iflaret etmektedir. 

Bu dönemin Orta Asya politikas›n› di¤er dönemlerden ay›ran en önemli
politika de¤iflikli¤inden biri de bölgeyle iliflkilerde Rusya ile rekabet ya da
Rusya’ya ra¤men politikas› yerine Rusya ile iflbirli¤i stratejisinin benimsen-
mifl olmas› ve bunun en iyi flekilde uygulan›yor olmas›d›r. Nitekim Baflbakan
Erdo¤an’›n Putin ile özel iliflkileri sayesinde Rusya ile iliflkiler çok boyutlu or-
takl›k temelinde önceki dönemlerde hayal edilemeyen seviyelere ulaflm›fl ve
bugün iki ülke birbirlerini stratejik ortak olarak gördüklerini ifade etmeye bafl-
lam›fllard›r. Oysa önceki dönemlerde her iki ülke de birbirlerinden kayg› ve
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güvensizlik duymakta, birbirlerini tehdit olarak görmekte ve yine enerji ala-
n›nda da rakip olarak görmekteydiler. Bugün gelinen noktada ise AK Parti hü-
kümeti, iki ülke aras›ndaki tarihsel tabular› y›karak özellikle enerji alan›nda ifl-
birli¤ini gelifltirmeyi baflarabilmifltir. 

Di¤er taraftan, 1992 y›l›nda kurulan TIKA, AK Parti hükümeti dönemin-
de güçlendirilerek bölgeye yönelik önemli bir d›fl politika enstrüman› haline
getirilmifltir. Bölge ülkelerine kredi sa¤layan, teknik yard›m yapan ve bölge
ülkelerinin kalk›nmalar›nda önemli ifllevler yüklenen TIKA’n›n AK Parti hü-
kümeti döneminde gerçeklefltirdi¤i projelerin say›s› her geçen y›l artarak de-
vam etmektedir38. 

Genel olarak AK Parti hükümeti, Orta Asya ülkeleriyle ticari odakl› ilifl-
kileri gelifltirmek ve iliflkileri çeflitlendirmek ve derinlefltirmeyi hedeflemifltir.
Daha sonra geliflen ticari iliflkilerin siyasi iliflkilere tahvil edilece¤ine inan›l-
maktad›r. AK Parti hükümeti, iflbirli¤i ve karfl›l›kl› kazançlar ve ç›karlar teme-
linde iliflkileri gelifltirme yönünde politika üretmektedir. Sonuç olarak; AK
Parti hükümetinin Orta Asya politikas› önceki dönemlere nazaran daha realist
ve gerçeklefltirilebilir hedeflere dayanmaktad›r. 

‹‹kkiillii  ‹‹lliiflflkkiilleerr

Burada a¤›rl›kl› olarak d›fl ekonomik iliflkiler temelinde ikili iliflkilere yer
verilmifltir. D›fl politika sadece siyasi ve güvenlik iliflkilerinden ibaret olma-
y›p, ayn› zamanda ticari iliflkiler tesis etme, gelifltirme ve ekonomik nüfuz ala-
n› yayma çabalar›n›n da bir kulvar› olma özelli¤ine sahiptir. Bir ülkenin d›fl
ekonomik iliflkileri, d›fl politikas›nda önemli ifllevlere sahip olagelmifltir. Özel-
likle, ekonomik iliflkilerin bir d›fl politika arac› oldu¤u söylenebilir. D›fl eko-
nomik iliflkilerin siyasi ve güvenlik iliflkilerini etkileyerek iliflkilerin ticari
alandan siyasal alana yay›lmas›nda kolaylaflt›r›c› rol oynad›¤› özellikle ulusla-
raras› iliflkiler teorilerinde fonksiyonalizm ve entegrasyon teorilerinde izah
edilmektedir. Bunun için AB’nin oluflumuna bakmak kâfidir. Günümüzde ise,
iç-d›fl politika ayr›m› kalkt›¤› gibi ayn› zamanda d›fl politika ile d›fl ekonomik
iliflkilerde iç içe geçmifl durumdad›r. 

D›fl ekonomik iliflkiler, geliflmifl ülkelerde d›fl politikan›n en önemli un-
surlar›ndan biri olagelmifltir. ABD d›fl politikas›n›n ekonomi temelli geliflti¤i-
ni hemen hemen bütün ABD d›fl politikas› çal›flan uzman ve akademisyenler
saptamaktad›r. Bugün Asya özeline bak›ld›¤›nda özellikle Rus d›fl politikas›-
n›n Putin dönemiyle birlikte enerji temelli geliflti¤i görülecektir. Türkiye’de
ise 1980’lere Özal dönemine kadar d›fl ekonomik iliflkilerin d›fl politikada ön-
celik kazanamad›¤› görülmektedir. Türkiye’nin 1980’lerden itibaren neo-libe-
ralleflme politikas›na yönelerek dünya ekonomisiyle entegre olmaya bafllama-
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s›ndan sonra Türk d›fl politikas›nda özellikle Özal dönemi uygulamalar›nda d›fl
ekonomik iliflkilerin baflat konuma geçti¤i görülmüfltür. 

Türkiye’nin genelde Asya’ya özelde Do¤u Asya’ya aç›l›m›na bak›ld›¤›n-
da d›fl ekonomik iliflkilerin öncelikli yer ald›¤› görülecektir. 2003 sonras› Tür-
kiye’nin Do¤u Asya’da oldu¤u kadar Orta Asya ülkeleriyle iliflkilerine de eko-
nomi-ticari temelli yaklaflt›¤›n› söylemek gerekir. Bu anlamda Türkiye’nin AK
Parti hükümeti döneminde Asya politikas› ve bölge ülkeleriyle ikili iliflkileri-
nin temelini ekonomik pragmatizm çerçevesinde ekonomi diplomasisi olufl-
turmaktad›r denilebilir. Ancak, Türkiye’nin salt ekonomik ç›kar çerçevesinde
Asya ülkeleriyle iliflkilerini gelifltirmedi¤i, karfl›l›kl› ekonomik ç›kar ve ba-
¤›ml›l›k temelinde politika izledi¤ini vurgulamak gerekir. Baflka bir ifadeyle,
Türkiye’nin Asya aç›l›m›, ekonomik bir tercihtir. Bu tercih de küresel koflul-
lardan kaynaklanmaktad›r. fiöyle ki, girifl k›sm›nda da ifade edildi¤i gibi dün-
ya ekonomisinin a¤›rl›k merkezi Asya’ya do¤ru kaymaktad›r. Bu geliflme,
Türkiye’nin Asya, özellikle de Do¤u Asya aç›l›m›nda baflat rol oynam›flt›r. Bu-
nunla birlikte, Türkiye’nin Asya aç›l›m›nda; Orta Asya’n›n yeni enerji merke-
zi olarak ortaya ç›kmas›, Do¤u Asya’n›n yeni ekonomik merkez olarak ortaya
ç›kmas›, yeni pazar alanlar› arama, d›fl ticaret iliflkilerini gelifltirerek ülke eko-
nomisini canland›rma, ülke refah›n› art›rma ve son kertede çok boyutlulu¤u ve
küresel aktör rolünü pekifltirme gibi güdülerin etkili oldu¤u söylenebilir.  

Bu flekilde Türkiye, bugüne kadar ihmal etti¤i Asya’y›, bu dönemde ya-
k›n k›ta havzas› olarak görüp yeni bir dinamizmle yaklaflm›fl ve d›fl ekonomik
iliflkilerini etkin bir flekilde yürütmeye bafllam›flt›r. Bölge ülkelerine yönelik
ziyaretlerde Cumhurbaflkan› ve Baflbakan›n yan›na kalabal›k ifl çevrelerini al-
mas› d›fl ekonomik iliflkilere verilen de¤eri aç›kça göstermektedir. Ayr›ca,
Özal’dan sonra ilk defa AK Parti hükümeti döneminde ifl adam› kökenli kifli-
lerin örne¤in Cüneyt Zapsu’nun d›fl politikada dan›flmanl›k görevleri üstlen-
mesi d›fl ekonomik iliflkilerin Türk d›fl politikas›nda ulaflt›¤› seviyeyi çok net
bir flekilde göstermektedir. Son tahlilde AK Parti hükümeti döneminde d›fl
ekonomik iliflkiler, d›fl politikada öncelikli konuma gelmifl ve hatta d›fl politi-
kan›n vazgeçilmez unsuru olmufltur denilebilir.

TTüürrkkiiyyee--KKaazzaakkiissttaann  ‹‹lliiflflkkiilleerrii

Türkiye-Kazakistan ‹liflkileri, AK Parti hükümeti döneminde ivme ka-
zanmaya bafllam›fl ve Türkçe konuflan ülkeler aras›nda ilk defa Eylül 2007 ta-
rihinde stratejik ortakl›k anlaflmas›39 imzalanm›flt›r. Bu anlaflma, iki ülke ilifl-
kilerinin ulaflt›¤› seviyeyi aç›kça göstermektedir. 

Kazakistan Devlet Baflkan› Nazarbayev, May›s 2003 ve Eylül 2007 tarih-
lerinde Türkiye’ye ziyaret düzenlemifl ve iki ülke iliflkileri stratejik ortakl›k
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anlaflmas›yla en üst düzeye ç›kar›lm›flt›r. Ard›ndan Cumhurbaflkan› Gül, Kaza-
kistan’a ziyaret düzenleyerek iliflkilerin daha da derinlefltirilmesi yönünde ça-
ba harcam›flt›r. ‹ki ülke aras›nda siyasi alandaki artan ivme, ticari alanda da
kendini göstermifl ve ticaret hacmi, 2001 y›l›nda 210 milyon dolardan40 2008
y›l›nda 13 kat artarak 3.2 milyar dolara ç›kar›lm›fl ve 2012 y›l› için 15 milyar
dolar hedeflenmifltir41. Böylece, Kazakistan, Orta Asya’da AK Parti hükümeti
döneminde Türkiye’nin en büyük ticaret orta¤› haline gelmifltir. 

Geliflen Türkiye-Kazakistan iliflkileri, Türkiye’nin di¤er Orta Asya ülke-
leriyle iliflkilerine iyi bir örnek olmaya bafllam›flt›r. Yine geliflen ikili iliflkiler,
çok tarafl› mekanizmalarda da kendini göstermeye bafllam›fl ve iki ülke birbir-
lerini uluslararas› alanda desteklemeye ve ortak politikalar üretmeye bafllam›fl-
t›r. Nitekim Türkiye, Kazakistan’› AG‹T dönem baflkanl›¤› adayl›¤›nda des-
teklerken, Kazakistan da Türkiye’yi BMGK geçici üyeli¤inde desteklemifltir.
Ayr›ca, Kazakistan’›n kurucusu oldu¤u Asya’da Güven Art›r›ca Önlemler
Konferans›nda (CICA), 2010 dönem baflkanl›¤›n› devralan Türkiye’ye Nazar-
bayev deste¤ini art›rarak sürdürmektedir. 2010 y›l›nda bir taraftan Kazakistan
AG‹T dönem baflkanl›¤›n› üstlenirken öte yandan Türkiye’nin de CICA’n›n
dönem baflkanl›¤›n› üstlenmesi, her iki ülkenin küresel ve bölgesel politikada
belirleyici bir ülke olarak birlikte hareket etmelerinin önemini aç›kça göster-
mektedir. Sonuç olarak; ikili ticaret hacmi, yedi y›lda on kat artm›fl ve 2007 y›-
l› bir anlamda Türkiye-Kazakistan iliflkilerinin alt›n ça¤› olmufltur. 2010 y›l›n-
da da dönem baflkanl›klar› sayesinde ikili iflbirli¤inin küresel ve bölgesel ala-
na yay›laca¤› umulmaktad›r. 

TTüürrkkiiyyee--TTüürrkkmmeenniissttaann  ‹‹lliiflflkkiilleerrii

Türkiye’nin Türkmenistan’la iliflkileri Özal’dan sonra bir anlamda durak-
lamaya girmiflken Abdullah Gül’ün ilk önce D›fliflleri Bakan› ve sonra Cum-
hurbaflkan› olmas›yla ivme kazanmaya bafllam›flt›r. Ocak 2003 tarihinde Tür-
kiye’den ilk olarak Baflbakan Erdo¤an, Türkmenistan’› ziyaret ederek AK Par-
ti hükümetinin bu ülkeye verdi¤i önemi aç›kça göstermifltir. Nitekim Cumhur-
baflkan› Gül’ün Aral›k 2007 tarihindeki Türkmenistan ziyareti ile iki ülke ara-
s›nda ortak vizyon belgesi imzalanarak42 iliflkiler stratejik ortakl›k boyutuna ç›-
kar›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Ard›ndan yedi y›l aradan sonra ilk kez bir Türkmen li-
der olarak Türkmenistan Devlet Baflkan› Berdimuhammedov, Mart 2008 tari-
hinde Türkiye’yi ziyaret etmifl ve iliflkilerin gelifltirilmesi için Türkiye’ye vi-
zenin kolaylaflt›r›lmas› yolunu açm›flt›r. AK Parti hükümeti döneminde Türk-
menistan’la olan iliflkiler geliflmeye bafllam›fl ve geliflen iliflkiler ticari alanda
kendini göstermeye bafllam›flt›r. Nitekim iki ülke aras›ndaki ticaret hacmi,
2002 y›l›nda 21643 milyon dolardan yaklafl›k dört kat artarak 2008 y›l›nda bir
milyar dolara ç›kar›lm›flt›r44. 
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TTüürrkkiiyyee--ÖÖzzbbeekkiissttaann  ‹‹lliiflflkkiilleerrii

AK Parti hükümeti, Özbekistan’› dost ve kardefl ülke olarak görmekte ve
Orta Asya’da bu ülkeyi bölgesel bar›fl ve istikrar için kilit önemde görmektedir.
AK Parti hükümeti, Özbekistan’la terörle mücadele, uyuflturucu kaçakç›l›¤› gi-
bi tehditlerin önlenmesinde daima iflbirli¤ini gözetmektedir. Bu çerçevede 2002
y›l›nda Genelkurmay Baflkan› Orgenaral K›vr›ko¤lu’nun ziyareti ile Özbekis-
tan’a 1.2 milyon dolar hibe yard›m› yap›lm›flt›r45. Özbekistan’›n refah ve istik-
rar›na büyük önem verilmektedir. ‹ki ülke ve toplum aras›nda köklü tarihi ve
kültürel ba¤lar›n önemine inan›lmakta ve bu ba¤lar›n iliflkilerin gelifltirilmesin-
de kolaylaflt›r›c› rol oynayaca¤› düflünülmektedir. AK Parti hükümeti dönemin-
de iki ülke aras›ndaki ticaret hacmi, 2002 y›l›nda 169 milyon dolardan 2008 y›-
l›nda neredeyse 10 kat art›r›larak 1 milyar dolara ç›kar›lmas› baflar›lm›flt›r46. 

TTüürrkkiiyyee--KK››rrgg››zziissttaann  ‹‹lliiflflkkiilleerrii

AK Parti hükümeti döneminde K›rg›zistan’la iliflkilerde de ciddi bir can-
lanma yaflanmaya bafllam›flt›r. Eylül 2006 tarihinde K›rg›zistan Cumhurbaflka-
n› Kurmanbek Bakiyev, Türkiye’yi ziyaret etmifl, ard›ndan Kas›m 2008’de D›-
fliflleri Bakan› Babacan ve May›s 2009 tarihinde Cumhurbaflkan› Gül, K›rg›-
zistan’› ziyaret ederek iliflkilerin gelifltirilmesi sa¤lanm›flt›r. Türkiye, her y›l
K›rg›zistan’a askeri alanda bir milyon dolar de¤erinde askeri araç-gereç yard›-
m› yaparak47 bu ülkenin ordusunu modernize etmekte ve istikrar›na katk› sa¤-
lamaktad›r. Bu flekilde her iki ülke birbirini stratejik ortak olarak görmektedir.
AK Parti hükümeti döneminde iki ülke aras›ndaki ticaret hacmi, 2004 y›l›nda
85 milyon dolar’dan 2007 y›l›nda iki kattan fazla artarak 225 milyon dolara
ç›kar›lm›flt›r48. 

TTüürrkkiiyyee--TTaacciikkiissttaann  ‹‹lliiflflkkiilleerrii

Baflbakan Erdo¤an’›n Haziran 2003’te Tacikistan’a ziyaretiyle AK Parti
hükümeti döneminde Tacikistan’la iliflkiler, 2003 y›l›ndan itibaren ivme ka-
zanmaya bafllam›flt›r. Daha sonra Tacikistan Devlet Baflkan› ‹mamali Rahman,
Ocak 2006 tarihinde Türkiye’yi ziyaret ederek iliflkilerin daha da gelifltirilme-
si yönünde görüflmelerde bulunmufltur. May›s 2009 tarihinde ise Cumhurbafl-
kan› Gül’ün Tacikistan ziyareti s›ras›nda yap›lan görüflmelerde büyük bir ba-
flar› kaydedilerek al›nan karar üzerine 13 Aral›k 2009 tarihi itibariyle iki ülke
aras›nda vize kald›r›lm›flt›r49.

‹ki ülke aras›ndaki ticaret hacmi de 2002 y›l›nda 51 milyon dolar iken
2007 y›l›nda befl kat artarak 260 milyon dolara ulaflt›r›lm›flt›r50. Bu veriler ilifl-
kilerin geliflti¤inin aç›k bir göstergesidir. Ancak, AK Parti hükümeti, genel
olarak Orta Asya ülkeleriyle iliflkilerin bugün ulaflt›¤› seviyeyi yeterli görme-
yerek daha da gelifltirilmesi, çeflitlendirilmesi ve derinlefltirilmesi çabalar›n›
sürdürmektedir.
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UUzzaakkddoo¤¤uu  AAssyyaa  ÜÜllkkeelleerriiyyllee  ‹‹kkiillii  ‹‹lliiflflkkiilleerr

ÇÇiinn  ‹‹llee  ‹‹lliiflflkkiilleerr

Cumhurbaflkan› Gül, 14 y›l sonra cumhurbaflkanl›¤› düzeyinde ilk defa
24-29 Haziran 2009 tarihlerinde kalabal›k bir heyetle (105 ifladam›yla birlikte)
Çin’e önemli bir ziyaret gerçeklefltirmifltir. Bu ziyaretin en önemli noktalar›n-
dan biri, ilk defa bir Türkiye Cumhurbaflkan›n›n Xinjiang Uygur Özerk Bölge-
sini ziyaret etmesi olmufltur. Ayr›ca,  Türkiye ile Çin aras›nda Gül ve Hu’nun
huzurunda 3 milyar dolar de¤erinde 7 ikili anlaflma imzalanm›flt›r. Nitekim
Cumhurbaflkan› Gül’ün ziyareti meyvelerini vererek 23 firma ile 56 milyon do-
lar tutar›nda 6 ayr› anlaflma imzalanm›flt›r. K›saca, iki ülke aras›ndaki ticaret
hacmi, AK Parti hükümeti döneminde % 40 artarak 17 milyar $’a ulaflm›fl ve
bu flekilde Çin, Türkiye’nin Uzakdo¤u’daki en büyük ticaret orta¤› olmufltur51. 

JJaappoonnyyaa  ‹‹llee  ‹‹lliiflflkkiilleerr

Kas›m 1990 y›l›nda Özal’›n ziyaretinden sonra ilk defa Baflbakan Erdo-
¤an, Nisan 2004’te ve Cumhurbaflkan› Gül de Haziran 2008 tarihinde Japon-
ya’ya ziyaret düzenlemifllerdir. AK Parti hükümeti döneminde 2003 y›l›nda
Japonya’da Türkiye Y›l› etkinli¤iyle bafllayan iliflkiler, 2010 y›l›nda Türki-
ye’de Japon y›l› olarak kutlanmaya bafllam›flt›r. ‹flte bu flekilde iki ülke ve halk
aras›ndaki karfl›l›kl› sempatinin kutlamalar sayesinde iki ülkenin birbirlerini
tan›malar›na katk› yaparak iliflkilerin derinlefltirilmesine zemin haz›rlayaca¤›
umulmaktad›r. Japonya, Türkiye’nin Uzakdo¤u’daki en büyük 2-3. ticaret or-
ta¤›d›r. 2008 y›l›nda ikili ticaret hacmi, 4.5 milyar dolara ç›km›fl ve artmaya
devam etmektedir. AK Parti hükümeti aç›s›ndan Japonya, sadece dünyan›n en
büyük 2. ekonomisi olarak kredi aç›s›ndan vazgeçilmez ülke de¤il, ayn› za-
manda dost bir ülke olarak görülmektedir. Ancak, Türkiye’nin Japon yabanc›
sermaye hareketlerinden ald›¤› pay›n52 iki ülke aras›ndaki potansiyeli yans›t-
maktan uzak oldu¤unu söylemek mümkündür. Türkiye’deki en büyük Japon
yat›r›mc›s› olarak Toyota önde gelmektedir.

GGüünneeyy  KKoorree  ‹‹llee  ‹‹lliiflflkkiilleerr

AK Parti hükümeti, Güney Kore’yi dost bir ülke olarak görmektedir. Bafl-
bakan Erdo¤an, fiubat 2004 tarihinde ülkeye ticaret hacminin art›r›lmas›na yö-
nelik önemli bir ziyaret gerçeklefltirmifltir. Nitekim Güney Kore, Çin’den son-
ra Uzakdo¤u’da Türkiye’nin 2. büyük ticaret orta¤› durumuna getirilmifltir. ‹ki
ülke aras›ndaki ticaret hacmi, AK Parti hükümeti döneminde 4, 270 milyar $’a
ç›kar›lm›flt›r53.

HHiinnddiissttaann  iillee  ‹‹lliiflflkkiilleerr

AK Parti hükümeti, Hindistan’a teknoloji transferi, büyüyen ekonomisi
ile stratejik önem atfetmektedir. Bu önem do¤rultusunda Baflbakan Erdo¤an,
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Kas›m 2008 tarihinde Hindistan’a bir ziyaret düzenlemifltir. AK Parti hüküme-
ti döneminde iki ülke aras›ndaki ticaret hacmi, 2003 y›l›nda 795 milyon dolar
iken 2008 y›l›nda 3 milyar dolara ç›kar›lm›flt›r54. 

AAvvuussttrraallyyaa  ‹‹llee  ‹‹lliiflflkkiilleerr

Aral›k 2005 tarihinde Baflbakan Erdo¤an’›n Avustralya ziyareti ile ticaret
ve yat›r›ma dair anlaflmalar›n yap›lmas› sa¤lanm›flt›r. Bu anlaflmalar sayesin-
de iki ülke aras›nda ticaret hacmi, % 33 artarak 1 milyar $  seviyesine ç›kar›l-
mas› sa¤lanm›flt›r55.

AAffggaanniissttaann  ‹‹llee  ‹‹lliiflflkkiilleerr

Baflbakan Erdo¤an’›n 20–21 Nisan 2005 tarihinde Afganistan’a ve ard›n-
dan Afganistan Devlet Baflkan› Hamid Karzai’nin 4–7 Ocak 2006 tarihlerinde
Türkiye’ye ziyaretleri iki ülke aras›ndaki temaslar› h›zland›rm›flt›r. Cumhur-
baflkan› Abdullah Gül de 26–27 fiubat 2007 tarihlerinde Afganistan’a giderek
Türkiye’nin en üst düzeyde ülkeye verdi¤i önemi aç›kça ortaya koymufltur.
Daha sonra D›fliflleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu, Haziran 2009 tarihinde Afga-
nistan ve Pakistan’a dört günlük ziyaret düzenlemifl ve Türkiye’nin Afganis-
tan’da artan rolü tekrar gündeme gelmifltir. 

Afganistan politikas›n› ülkenin ba¤›ms›zl›¤› ve toprak bütünlü¤ünü koru-
ma, güvenlik ve istikrar› temin etme, ülkenin radikal, köktendinci ak›m, terö-
rizm ve uyuflturucu ticaretinin merkezi olmaktan kurtar›lmas› gibi parametre-
ler üzerine kuran Türkiye’nin ülkedeki tüm kesimleri ayr›m yapmadan kucak-
layan dostane yaklafl›m›, bölgedeki aktörlerin Afganistan sorununun çözü-
münde model almas› gereken bir politika tarz› olarak ortaya ç›kmaktad›r56.
Türkiye’nin Afganistan sorununun çözümünde askeri araçlar›n yetersiz oldu-
¤u ve esas olarak ülkenin yeniden yap›land›r›lmas›na dair tezleri art›k ulusla-
raras› toplum taraf›ndan da kabul edilmektedir.

Türkiye, Afganistan’›n yeniden yap›lanmas›na a¤›rl›k vererek 77 milyon
dolar de¤erinde çeflitli projeleri devreye sokmufltur. Bunlar›n d›fl›nda Haziran
2008 tarihindeki Paris Konferans›nda Afganistan’›n yeniden imar›na olan kat-
k›s›n› 200 milyon dolara ç›karm›flt›r. Ayr›ca, 2001 y›l›ndan itibaren askeri
alandaki katk›lar›n›n (Afgan ordu ve polis gücünün e¤itimi gibi) toplam de¤e-
ri 100 milyon dolara ulaflm›flt›r. Bununla birlikte, Türkiye, 200 milyon dolar
yat›r›m› ile Afganistan’daki en büyük yat›r›mc› ülke konumuna yükselmifltir57. 

Türkiye, Afganistan’da yapt›¤› katk›lar ve izledi¤i politika ile dünyada
uzmanl›¤›na baflvurulan bir ülke konumuna gelmifltir. Türkiye’nin fi‹Ö’nün
Mart 2009 tarihindeki Afganistan özel toplant›s›na davet edilmesi bunu aç›k-
ça göstermektedir. AK Parti hükümeti, Baflbakan ve D›fliflleri Bakan› Davuto¤-
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lu’nun giriflimleriyle Türkiye, ABD’nin bir araya getiremedi¤i Afganistan ile
Pakistan’› üçlü zirve giriflimini58 bafllatarak bir ilki gerçeklefltirmifltir. Nitekim
daha sonra ABD’de ayn› yolu izlemifltir. 

PPaakkiissttaann  ‹‹llee  ‹‹lliiflflkkiilleerr

AK Parti hükümeti, tarihsel olarak Pakistan’la iliflkilerine büyük önem
vermektedir. Pakistan nükleer güce sahip tek ‹slam ülkesi olmas›yla büyük
öneme haizdir. Cumhurbaflkan› Gül de Aral›k 2007 tarihinde Pakistan’› ziya-
ret etmifltir. Bir y›l sonra Aral›k 2008 tarihinde de Cumhurbaflkan› As›f Ali
Zerdari Türkiye’yi ziyaret etmifltir. Son olarak D›fliflleri Bakan› Davuto¤lu, ül-
keyi ziyaret etmifltir. Ak Parti hükümeti döneminde ikili iliflkileri gelifltirmek
ve çeflitlendirmek noktas›nda güçlü bir siyasi irade ortaya ç›km›flt›r. Nitekim
bugüne kadar dost ve kardefl ülke söylemleri çerçevesinde kalan iliflkilerin dü-
zeyi, AK Parti hükümetinin güçlü siyasi iradesiyle ve özellikle de Baflbakan
Erdo¤an’›n çabas› ile 24-26 Ekim 2009 tarihlerindeki Pakistan’› ziyareti s›ra-
s›nda iki ülke aras›nda ilk defa Yüksek Düzeyli Stratejik ‹flbirli¤i Konseyi ku-
rularak iliflkiler stratejik düzeye ç›kar›lm›flt›r59. 

SSOONNUUÇÇ

AK Parti hükümeti döneminde Türkiye’nin Uzakdo¤u Asya ile iliflkileri
geliflmekte, ziyaretler artmakta, co¤rafi uzakl›k engel olmaktan ç›kar›lmakta-
d›r. Bu flekilde Türkiye’nin Asya ülkeleriyle ticari iliflkilerinin 2003 y›l›ndan
2009 y›l›na kadar ortalama % 25-30 oran›nda artmas› sa¤lanm›flt›r. Orta As-
ya’da Türkiye’nin do¤rudan yat›r›m› 7 milyar dolar› geçmeye bafllam›flt›r. Yi-
ne Türk firmalar›n›n60 bölgede üstlendi¤i projelerin toplam de¤eri 60 milyar
dolara ulaflm›flt›r. Türkiye-Rusya ticaret hacmi, 2000 y›l›nda 4.5 milyar dolar
iken bugün 40 milyar dolara ulaflm›flt›r. Böylece, geliflen ticari iliflkiler saye-
sinde Türkiye’nin Asya’da söz sahibi ülke konumuna gelmesi yolunda önem-
li aflamalar kaydedilmifltir. Enerji alan›nda ise Türkiye, küresel projelere dâhil
olmakta ve böylece küresel enerji aktörü olmas› sa¤lanmaktad›r. Yine d›fl po-
litikas›n›n bir unsuru olarak AK Parti hükümeti, THY’yi de Asya’ya açmakta-
d›r61. Ayr›ca, Ortado¤u ve Afrika’n›n yan›nda Asya’da da Türkiye’ye vize uy-
gulamayan ülkeler artmaktad›r62. Ayr›ca, AK Parti hükümeti döneminde Tür-
kiye, Asya’da bölgesel ve uluslararas› örgütlerle iliflkilerini ve iflbirli¤ini gelifl-
tirmektedir. Bu çerçevede 2010 y›l›nda Asya’da üç önemli aktöre büyük iflbir-
li¤i f›rsat› do¤mufl bulunmaktad›r. Bir yandan Türkiye, CICA örgütünün dö-
nem baflkanl›¤›n› devral›rken öte yandan Kazakistan AG‹T dönem baflkanl›¤›-
n› ve Rusya’da BDT dönem baflkanl›¤›n› devralm›flt›r. Bu üç stratejik aktörün
ortaklafla gelifltirecekleri iflbirli¤inin Asya politikas›n› derinden etkilemesi
kuvvetle muhtemeldir. 

412 55..  UUlluussllaarraarraass››  TTüürrkk--AAssyyaa  KKoonnggrreessii  //  55tthh IInntteerrnnaattiioonnaall TTuurrkkiisshh--AAssiiaann  CCoonnggrreessss



Sonuç olarak; AK Parti hükümeti, Asya politikas›nda a¤›rl›kl› olarak eko-
nomi temelli bir yaklafl›m gelifltirmifltir. Asya’daki geliflmeler Türkiye’yi ya-
k›ndan etkilemekte ve ilgilendirmektedir. Asya’da ekonomik ve siyasi ç›karla-
r› olan bir ülke olarak varl›¤›n› ekonomiden uluslararas› örgütler düzeyinde
kurumsallaflmalara eklemlenerek gösteren Türkiye’nin bu flekilde küresel ak-
törlük rolünü realize edece¤i söylenebilir. K›saca, AK Parti hükümeti, Asya
derinli¤ine sahip, bölgeye vak›f ve büyük, küresel vizyon sahibi bir ülke ola-
rak Asya’da iflbirli¤i iliflkilerini gelifltirmektedir. 
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