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Çok boyutlu jeopolitiğinin gerektirdiği dış politika bütününün içinde Türkiye’nin Ortadoğu politikası 

nasıl bir yer tutmuş ve tutmaktadır? Dış politik kararlarda bu bölgeye hak ettiği değer verilmiş midir? 

Dış politikamızın diğer boyutlarıyla karşılaştırıldığında Ortadoğu’ya olması gerekenden az mı, çok mu,  

yoksa gereken kadar mı değer verilmiştir? 

Bu sorulara cevap aranmadan önce, evvela bu coğrafyadan ne anladığımızı netleştirelim. Bölgenin 

evrensel tanımları bulunmakla birlikte, Türkiye’nin penceresinden bakınca, en dar anlamda Ortadoğu, 

güneyindeki Arap komşularını ve İsrail’in de dahil olduğu geniş Maşrik denilen doğu Arap topraklarını 

çağrıştırmaktadır. Daha geniş anlamda, Arap ve Arap etkilerinin yoğun olduğu, Magrib’i ve Maşrik’i 

içine alan tüm Arap coğrafyasını kapsadığı düşünülür. En geniş anlamda ise, Arap coğrafyasını da aşan 

İslam aleminin bütününü kapsar. Bu son tanımda fiziki ve  siyasi coğrafyadan ziyade kültür ve zihniyet 

coğrafyasını düşünmek gerekir. 

Türkiye’nin bu bölgeye dönük stratejisi ve politikası, tarihi süreç içinde büyük değişkenlikler 

göstermiş, iniş ve çıkışlar yaşamıştır. Osmanlı Devleti öncesindeki  (1299 öncesi) oldukça karmaşık ve 

objektif bilimsel ve tarihi araştırmalara konu olması gereken, ama bugün bilimsellik kisvesi altında 

hamaset yapılan  dönemleri bir yana bırakırsak, Osmanlı dönemini 1514 – 1918 arası yaklaşık 400 yılla 

sınırlamak mümkündür. Bundan önceki Osmanlı dönemi, yani 1299 – 1514 arası, yaklaşık 215 yıl gibi 

uzun bir dönem, Osmanlı Türklerinin Doğu’ya ve Güney’e başını hiç çevirmemiş olduğunu görürüz. Bu 

yönlere dönmeme sebebi çelişkili iki kuramla açıklanmaktadır. 

Birincisi, 1514’e kadar Osmanlı Türklerinin Doğu ve Güney’den stratejik bir tehdit görmemiş olması, 

önceliklerini Batı’da genişlemeye vermiş olması, belki buna paralel olarak bu bölgelerin hem 

Türkiye’den geri olmalarından kaynaklanan bir özgüven, ayrıca belki de bölgedeki iki güç odağı 

ülkenin  - İran ve Mısır’ın – her ikisinin de Türk hanedanları (İran’da Safeviler, Mısır’da Memlükler) 

tarafından yönetiliyor olmasının verdiği yanlış bir güven duygusu olabileceği düşünülebilir. Aslında iki 

ülke de Osmanlı devletine rakipti. 

Buna zıt ikinci kuram, “Dâr-ül-İslam” ve “Dâr-ül-Harb” kavramları  çerçevesinde savaş hedefinin 

Batı’ya yöneltilmesidir. Buna göre “cihat” veya herhangi bir harp hali, İslam dünyasına karşı değil, 

ancak din düşmanlarına karşı kullanılabilirdi. Dolayısıyla İslam Dünyası cihetinden Osmanlı devletine 

yönelik bir tehdit beklenemezdi. Aslında bu kuramın geçersizliği, 1402 Ankara Savaşı ve Timurlenk’in 

Anadolu seferiyle daha önce kanıtlanmış idi.  

Bölgenin Türk egemenliği altında bulunduğu 400 yıl zarfında bölge, İslami reflekslerle bir bakıma 

kendi haline bırakılmış, ancak bölge dışı tehditler hissedildiğinde – örneğin Napolyon’un Mısır seferi, 

Navarin ve Mehmet Ali Paşa olayları, Süveyş Kanalının açılması, Fransız/Alman/İngiliz rekabeti, 

Bağdat ve Hicaz demiryolu projeleri gibi olaylar vesilesiyle – bölgeye Osmanlı diplomasisi ve askeri 

müdahaleleri de gündeme gelmiştir. Bunların dışında Türkiye hep Batı’ya yönelmiş, Batı’yla 

uğraşmıştır. Batı ile işbirliği yapmış, Batı ile kavga etmiştir. Ortadoğu kendi yağıyla kavrulmuş, 

genellikle ihmal edilmiştir. Bugünkü Araplar Türkleri, kendilerini geri bırakmak ve sonunda Batılı 



emperyalistlere teslim etmekle suçlamaktadırlar. Gerçekten de, Osmanlı yönetimi Araplara itimad 

etmemiş, onlara Balkan, Kafkas ve diğer azınlık toplumlarına tanıdığı rüçhanlı pozisyonları 

vermemiştir. Çalışmamızın konusu bölge tarihi olmadığından, bunların ayrıntılarına girilmeyecektir.  

Cumhuriyet dönemine geldiğimizde, gerek Milli Mücadele döneminde, gerek Cumhuriyet’in ilk 

yıllarında dış politikamızın çok yönlülüğüne dikkat edildiği ve Doğu’yla Batı’ya eşit önem verildiği 

görülmüştür. Doğu ihmal edilmeden Batı’yla anlaşmalar zincirinin tamamlanması mümkün olmuş, ilk 

diplomatik ilişki kurulan ve büyükelçilikler açılan ülkeler arasında İaran ve Afganistan yer almış ve bu 

iki ülke devlet başkanı olan hükümdarlar ülkemizi  ilk yıllarda ziyaret etmişlerdir. İslam dünyasının 

ihmal edilmediğini gösteren başka örnekler de sayılabilir. Sadabad  Paktı tipik bir örnektir.  

Cumhuriyet’in Doğu’da ve Batı’da itibar bakımından tavan yaptığı bir dönem, 1920’li ve 1930’lu yıllar 

olmuştur. Bu dönem Atatürk’ün başarılı dış politikası kadar, siyasi konjonktürün de yardımını 

görmüştür. İngiltere ve Fransa hariç bütün Avrupa, diktatörlüklerle yönetilmekte iken, Türkiye, 

Cumhuriyet değerlerini bulmuş ve geliştirmeye çalışıyordu. Bu dönemde Türk dış politikasında çok 

yönlülük ve bağımsızlık esas alınmıştı. Ne yazık ki güney komşularımız Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, 

Filistin ve diğer Araplar henüz bağımsızlıklarını kazanmamış ve sömürge yönetimleri altındaydı. 

Dolayısıyla, Türkiye’nin o tarihte Ortadoğu’ya ve Arap  dünyasına açılan bir politika gütmesi fiilen 

imkânsızdı. Pakistan ve Hindistan da henüz bağımsız ülkeler değildi. Dolayısıyla Türkiye, İran ve 

Afganistan’la yetinmek zorundaydı.  

2. Dünya Savaşı sonrasında oluşan kuvvet denklemlerinde Türkiye, yeni stratejiler  belirlemek ve 

tarafsızlıktan vazgeçerek yalnızlıktan kurtulmak ve tarafını belli etmek zorunda  kalmıştı. Bunun 

meyvaları olduğu kadar, bir bedeli de olacaktı. Bu bedel, işbirliği yaptığı emperyalist ve kolonyalist 

dünyanın sömürdüğü ve neo-kolonyalist yöntemlere başvurduğu yeni bağımsızlığını alan ülkelerle ve 

bu arada güney komşularıyla arasına mesafe koymaktı. Bunu yapmadan Sovyet tehdidine karşı Batı 

şemsiyesiyle güvenliğini sağlayamaz ve yalnızlaşırdı. Dolayısıyla şartlar güney komşularıyla 

kucaklaşmasını engelledi ve eskiden yönettiği ve iç içe yaşadığı Ortadoğu’dan uzaklaştı. Aslında tüm 

bu zaman zarfında bu çarkı kırmak ve Arap komşularıyla da yakınlaşmak için kıvrandı, durdu, ama 

istediği gibi yapamadı. Dış dinamikler buna izin vermedi. Irak Krallığı ve Mısır Krallığı ile epey yakınlık 

kurduğu durumlar da yaşadı, ama bu kez araya İsrail’in kuruluşu gibi olaylar da girdi.  

1950’li ve 1960’lı yıllarda zaten otoriter monarşi rejimleriyle yönetilen Arap dünyasında ardı ardına 

askeri darbelerle diktatörlükler kurulmaya başlandı ve bu dalgadan güney komşularımız da nasibini 

aldı. Aynı yıllarda çok partili bir rejime geçmiş olan ülkemizle, ne bu monarşilerin, ne de otoriter, 

otokratik dikta rejimlerinin ortak yanı olamazdı. Batı ittifakının sağladığı güvenlik şemsiyesi bir yana, 

Batı’nın demokratik değerler sistemini kabul etmekle, bunun antitezi olan antidemokratik 

yönetimlerin hüküm sürdüğü bir dünyayla bütünleşmek arasında bir tercih zorunda bırakılırsa, 

Türkiye’nin hangi yönde tercih kullanması gerekeceğini sormanın bile abes olduğunu düşünüyorum. 

Bu durum Soğuk Savaş şartlarının ve iki kutuplu dünyanın Türkiye’ye dikte ettiği bir durumdu. Hangi 

görüş ve renkteki hükûmet gelirse gelsin , başka türlü davranamazdı. 

Soğuk Savaş 1990’larda bitti. Şartlar değişti. Tehdit  ve risk algılamaları değişti. Batı’nın Türkiye’ye ve 

diğer müttefiklerine güvenlik sağlama potansiyeli ve yöntemleri de değişti. Türkiye Soğuk Savaş’ta bir 

cephe, sınır, kanat ve uç ülkesiyken, birden bire boşta kalıp önemsizleşme endişesi yaşadı. Ama dış 

dinamikler öyle bir değişti ki, Türkiye kendisini önemi artmış olarak Avrasya kıtasının merkez ülkesi 

konumunda buldu. Türkiye’ye terettüp eden görevlerin niteliği, bu arada beklentileri ve kendisinden 



beklenenler de değişti. Yeni fırsatlar ortaya çıktı. Bu arada zorunlu şartlar dolayısıyla elinde olmayan 

ve istemediği sebeplerle Soğuk Savaş yılları boyunca ihmal etmek mecburiyetinde kaldığı, çok boyutlu 

dış politikasının Ortadoğu boyutunu da harekete geçirmek fırsatı doğdu.  

Ama bu fırsatı iyi  kullanamadı ve bir yandan etrafında oluşan ve  kendi kontrolü dışında kalan 

uluslararası şartlar, öte yandan hatalı politik tercihler, şu ana kadar Türkiye’ye bu potansiyeli 

kullandırtmadı. Uluslararası şartları tam olarak yönlendiremediğimiz için bir yana bırakalım, ama bir 

daha tekrarlamamak için yanlış gördüklerimizi özetlemeye çalışalım: 

-Dış politik kararların duygulara, ideolojik yaklaşımlara, dinî dayanışma ve popülist kısa süreli değişken 

rüzgârlara dayanarak alınamayacağını; gerçeklere ve çıkarlara dayalı olarak alınması gerektiğini 

öğrenemedik. Bunun da kendimizde olmayan güçler vehmederek, yanlış araçlar kullanarak mümkün 

olmayacağını anlamamız gerekirdi. Orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirmemiz, dış politik tercihlerin 

iç politikadan farklı olarak seçim dönemlerini aşan uzun soluklu değerlendirmelerle, iç ve dış 

dinamiklerin etkileşimi de hesaplanarak, yani nelerin örtüştüğü, nelerin ayrıştığı doğru gözlemlenerek 

alınması gerektiğini bilmemiz gerekirdi. 

-Kısa ve orta vadede en uygun taktiklerin seçilmesi, uzun vadede ise stratejik trend’lerin  izlenmesi ve 

ihtiyaçlarımızın belirlenmesi amacıyla sadece siyasi kadrolarla yetinmeyip, düşünce önderlerinin, sivil 

toplumun ve düşünce kuruluşlarının (sahibinin sesi olmayan yansız düşünce kuruluşları), âkil 

şahsiyetlerin (âkil adamlar veya aksakallılar değil) görüşlerinin alınarak değerlendirilmesi  suretiyle dış 

politika kararlarının alınması   gerekirdi. Aklı başında her ülke, hatta gelişmemiş ülkeler bile böyle 

yapıyor. Bizde böyle bir yöntemin izlendiği her halde söylenemez. 

-Dış politika kararları toplumun   tüm kesimlerini ilgilendiren ve hepimizin günlük yaşamına kadar her 

şeyimizi etkileyen  bir konu olduğundan, daha doğrusu milli meselelerimizden oluştuğundan şeffaf 

olunması, her kesimin ikna edilecek şekilde bilgilendirilmesi gerekir. Sonuçta kararı verecek olan ve 

dolayısıyla sorumluluğu da taşıyacak olan iktidar partisi ve hükûmet olmakla beraber, hem 

demokrasinin gereği, hem de toplumun tüm kesimlerinin mutabakatını (en azından uzlaşmasını) 

gerektiren kararlar olduğundan, istihbaratın zorunlu gizliliği dışında şeffaflık esastır. Nitekim , 

toplumun büyük kesiminin şiddetle karşısında olduğu bilinmesine rağmen (kamuoyu yoklamalarına 

göre yüzde 70’in üzerinde) Suriye ile savaşa sürüklenme riski  bütün gücüyle bugün devam 

etmektedir. 

Ortadoğu politikamız özelinde söylenecek çok şey bulunmakla  birlikte,  özellikle vurgulanması 

gereken husus , son yıllardaki Ortadoğu’ya açılım politikasının özünde doğru bir yaklaşım olduğu, 

aslında gecikmiş bir politik ayar teşkil ettiği, Ortadoğu’da varlık göstermek, bayrak göstermek, Türk 

mevcudiyetini ve geçmişini hatırda tutarak, bu birikimden tarih ve coğrafya bağlamında yararlanmak, 

ihtilafların çözümünde nazım rol oynamak, yumuşak gücümüzü sonuna kadar kullanmak, sempati, 

sevgi ve güven kazanmak, güçsüzlere, göçmenlere, bize sığınanlara ve haksızlığa uğrayanlara azami 

yardımı yapmak, olabildiğince anlaşmalar zinciri ve işbirliği mekanizmaları kurmak, talep edip 

isteyenlerle deneyimlerimizi paylaşmak (modellik iddiasında bulunmadan), özetlemek gerekirse, 

geçmişte ihmal ettiğimiz Ortadoğu’yu kazanmak, kimsenin karşı çıkamayacağı kadar önemli ve doğru 

politikalardır. 



Biz bu politikanın amaçlarını ve özünü değil, araçlarını ve yöntemlerini eleştirirken, kendimizi “peki o 

zaman ne yapalım ve ne yapmayalım?” sorusunun cevabını da vermeye zorunlu hissediyoruz. Aşağıda 

bu görüşlerimizi sıralıyoruz: 

1) Bu politikaları izlerken milli kimliğimizi kaybetmemek; Ortadoğululaşmamak; Ortadoğu ile 

özdeşleşmemek; kendimiz demokratikleşmeye çalışırken, başkalarına talkım vermeye 

çalışmamak; şu ana kadar insanoğlunun icat ettiği en iyi sistem olan Batı tarzı demokratik 

değerler sistemini o ülkelerin benimsemeleri için daha çok mesafe katetmeleri  gerektiğinin 

farkında olarak, onlardan etkilenmek yerine onları  etkilemeye çalışmak 

2) Dış politikamızın tek boyutunun Ortadoğu olmadığının ve diğer boyutlarını da eş zamanlı 

olarak ihmal etmememiz gerektiğinin bilincinde politika izlemek 

3) Onlarla yakınlaşmaya çalışırken, kendimizin en öndeki bölge gücü, hatta zaman zaman dil 

sürçmesiyle bir dünya gücü, ya da küresel güç olduğumuz gibi bir iddiayla patronluk 

taslamamak (Mısır, İran, Suudi Arabistan gibi ülkelerin bu davranışımızdan hoşlanmadığı, 

hatta tepki gösterdikleri malumdur.) Bırakalım onlar veya başka güçler bunu bize 

yakıştırsınlar. 

4) Çoğu Arabın nefret ettiği Osmanlı geçmişini “birleştirici zamk” gibi kullanmaya çalışmamak; 

kendimizi öne çıkarmadan, yani az konuşup çok iş yaparak, bizi benimsemelerini, bize ihtiyaç 

duymalarını sağlamak 

5) Din, mezhep, etnisite gibi unsurların birleştirici değil, tam tersine bölen ve ayıran unsurlar 

olduğunu hatırda tutarak, bunları Ortadoğu’da, aslında hiç bir yerde, politikanın araçları 

olarak kullanmamak 

6) Ortadoğu’da ihtilaflı ülkeler ve gruplar arasında uzlaştırıcı, hakem, arabulucu, kolaylaştırıcı 

gibi roller üstlenmek istiyorsak ki bu doğrudur, olayların tarafı haline gelmememiz 

gerektiğinin bilincinde olmak (İnandırıcı, başarılı ve saygın olmanın kesin kuralı budur; kaldı ki 

bazı söylemlerin aksine “bitaraf olan değil, taraf olan bertaraf olur”) 

7) Bölgedeki denklemlerin, bölge ülkelerinin kendi aralarında, yani bölge dışı ülkelerin 

müdahalesi olmadan çözülmesini beklemek hayaldir. Gerçekler, bölgeye dışarıdan ve özellikle 

büyük ve küresel güçlerin müdahalesini kaçınılmaz gösteriyor. İstenmeyen bu gerçeğin sebebi 

de büyük ülkelerin bu bölgedeki  rekabeti ve çıkarlarıdır. Bunun bedelini küçüklere 

ödetmeleri de acımasız politik kuralların tabii bir sonucudur. Dolayısıyla hesaplarımızı ona 

göre yapmalı, stratejilerimizi buna göre kurgulamalı ve kendi çıkarlarımızı koruyacak 

önlemleri almalıyız. 

8) Bölgenin başka bir gerçeği de İsrail’dir. İsrail’i hesaba katmadan kurulmaya çalışılacak 

denklemler başarısızlığa uğramaya mahkûmdur. Beğenilse de, beğenilmese de İsrail’in varlığı 

içe sindirilmelidir. Stratejik hesaplar da ona göre yapılmalıdır.  

9) Türkiye’nin çok boyutlu dış politikasının sözde değil, özde uygulanması gerekir. Böyle bir 

politika Türkiye’nin “bölgesel başat güç olma” profilini yükseltecektir. Örneğin, Türkiye’nin 

arka bahçesi olan Ortadoğu’da güçlü olması, ön bahçesi olan Avrupa Birliği’ndeki gücünü de 

arttıracaktır. Tabiatıyla AB’deki güçlü pozisyonu da Ortadoğu’da elini güçlendirecektir. Bize 

Mısırlı muhataplarımız, Türkiye’nin İsrail üzerinde etkin olduğu dönemlerde Arap dünyasına 

daha yararlı olduğunu  söylemişlerdir. Türkiye’nin dış politika boyutlarından birindeki eksik 

veya yanlış uygulama, Türkiye’nin  elini başka alanlarda da zayıflatacak, etkinliğini ve 

saygınlığını olumsuz etkileyecektir. 



10) Türkiye’nin etkin ve proaktif bir politika üretmesi için başka ülkelerin ve ittifakların mutlaka 

yardımına ihtiyacı olmadığı gibi, gündem yaratıcı lider rolleri kazanması için son derece aktif 

diplomatik girişimciliğe ihtiyacı vardır. Bunun için yeterli ve yetenekli kadroları da vardır; 

yeter ki insan kaynaklarımız doğru yer ve zamanlarda kullanılabilsin. İyi yetişmiş 

diplomatlarımızın ne eskiden, ne de şimdi doğru kullanılmadığını, mesleğin içinden gelen bir 

kişi olarak bildiğimi söyleyebilirim. Örneğin Türk Hariciyesinin Ortadoğu başkentleri arasında 

şu sırada mekik diplomasisi yapan bir diplomatı olmamasından üzüntü duyuyorum.     

Sonuç olarak, yanlış kurgulandığını düşündüğüm Ortadoğu politikamızın, dünyadaki ve 

bölgemizdeki değişen şartlar çerçevesinde, gerçekler ve çıkarlarımız doğrultusunda yeniden 

yapılandırılmasını bir ihtiyaç olarak görüyorum. Bunu yaparken göz önünde bulundurulması 

gereken en önemli hususun duygular, öfkeler ve sevg ilerin birey olarak insanlara ve toplumlara 

ait olduğunu, bu duygusal zenginliğin içine dinî, mezhepsel, etnik, ailevi, vs. bağların da 

katılabileceğini; ama bir kurum olarak devletin böyle bir özelliğinin bulunmadığını bilmemiz ve 

devlet yöneticilerinin politik kararlarını buna göre almaları gerektiğine işaret etmek istiyorum.                      

     

 


