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GİRİŞ 

Son dönem Türk dış politikası uluslararası sistem içerisinde doğurduğu bölgesel hatta küresel 

sonuçları itibariyle dünya çapında akademik ve siyasi çevrelerin dikkatini çekmekte ve 

uygulanan politikaların farklı boyutları ele alınarak Türkiye’nin değişen uluslararası vizyonu 

anlamlandırılmaya çalışılmaktadır. Cumhuriyet tarihi Türk dış politikasının tarihsel temel 

ilkeleri olarak kabul edilen ”Statükoculuk” ve “Batıcılık” kapsamında değerlendirildiğinde 

radikal dönüşümlerin yaşandığı son dönem Türk dış politikası ülke içinde farklı siyasi aktörler 

tarafından tartışılmakta ve zaman zaman şiddetle eleştirilmektedir.  İç dinamiklerin yanı sıra 

yaşanan bu dönüşüm Balkanlar-Kafkaslar-Ortadoğu-Doğu Akdeniz hinterlandının 

merkezinde bir coğrafyada potansiyel etki gücüne sahip bir bölgesel güç olmasından dolayı 

uluslararası sistem içerisinde kritik bir önemi bulunan ve medeniyetler arası köprü görevini 

bulunduğu coğrafyanın zorunlu bir dayatması olarak üstlenen Türkiye’nin attığı adımlar 

uluslararası ilişkilere yön vermeye çalışan hegemon güçlerin akademik ve siyasi çevreleri 

tarafından da çok yakından takip edilmekte ve tartışılmaktadır. 

2002 yılında AKP’nin iktidara gelmesiyle birlikte gerçekleştirilen dış politika uygulamaları 

AKP’nin ilk hükümet yıllarından itibaren yaşanan paradigma değişikliğini yansıtan örnekler 

olarak pratikte yerini aldı. Zira Soğuk Savaş boyunca dış ve güvenlik politikalarını bir kutba 

bağlayan Türkiye’nin, Batı tarafında konumlanmasının bir gereği olarak ABD önderliğindeki  

bu kutubun çizmiş olduğu sınırlar içerisinde dış politikasını belirleyen, kendi başına insiyatif 

alma imkanı bulduğu konularda da kendi sıkletinin çok çok altında Yunanistan ve Kıbrıs 

konuları ile dış politika alanını sınırladığı görülmektedir. Sistemin dayattığı bu pasif ve 

edilgen dış politika anlayışının bir sonucu olarak yüzyıllar boyunca birlikte yaşadığı Balkan, 

Kafkas ve Ortadoğu ülkeleriyle arasına keskin ve kalın sınırlar koymak zorunda kalan 

Türkiye, Soğuk Savaş dönemi sonrasında söz konusu yapay sınırların kalkmasıyla birlikte 

tarihsel yükümlülükleriyle yüzleşmek zorunda kaldı.  Ayrıca Osmanlı mirası olarak 

ülkemizde bulunan söz konusu etnik unsurların varlığından dolayı oluşan hassasiyet dış 

politikada politika yapıcılarını kaçınılmaz olarak etkilemeye başlayarak bölge politikalarına 

dahil olmaya zorladı. Genç ve kalabalık nüfusu, coğrafyası ve tarihsel bağlarıyla bölgesel güç 

olmak için gerekli potansiyel parametrelere sahip olan Türkiye, bu potansiyeli  harekete 

geçirmek için  şart olan ekonomik gelişme ve siyasi istikrar ortamını sağlayamadığı için 

koyulan hedefleri gerçekleştirmede başarılı olamamıştır.  Siyasi ortamda  1989-2002 arasında 
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istikrarsız koalisyonlarla yönetilen Türkiye ekonomik olarak 2001’de yaşanan iflas ile dış 

politika hedeflerini gerçekleştirmede karşılaştığı kısıtlamalarla yüzleşmek zorunda kaldı. 

İşte yaşanılan bu yıllara tepki olarak Kasım 2002’de gerçekleştirilen genel seçimlerde tek 

başına iktidara gelen AKP siyasi alanda özellikle Turgut Özal döneminde hedeflenen vizyonu 

esas almasının yanı sıra tek başına iktidar olmanın verdiği avantaj ile ekonomik kriz sonrası 

Kemal Derviş ile hedeflenen ekonomi politikalarını gerçekleştirmek için gerekli siyasi iradeyi 

de gösterme imkanını buldu. Yeni dönemde uluslararası konjonktürün uygun ortamında köklü 

makroekonomik reformlarla ekonomide düzelmeyle birlikte siyasi istikrar da bir miktar 

sağlanınca teoride planlanan ve hedeflenen soğuk savaş sonrası bölgede oluşan jeopolitik 

boşluğu doldurmaya yönelik dış politika hedefleri için artık uygulamaya geçme zemini 

hazırlanmış oldu. Bu dönem ile birlikte Türkiye’nin cumhuriyet tarihi boyunca takip ettiği 

temel dış politika ilke ve prensiplerinin yanı sıra Soğuk Savaş sonrasının  dinamik uluslararası 

ilişkiler ortamında yeni prensipler ve yaklaşımlar inşa ediliyordu.   

Ancak “Siyasi İslam” temeline ve geleneğine dayanan ve ilk hükümeti döneminde göreve 

meşruiyet tartışmaları arasında başlayan AKP tarafından dış politika alanında temelden 

gerçekleştirilen bu radikal değişim ve yaklaşımlar, akademik çevrelerde şaşkınlık ve 

çoğunlukla şüpheyle takip edildi.  ABD ilişkilerine şüpheyle yaklaşılan, AB ile müzakere 

sürecinde ise hukukun üstünlüğü ve demokrasinin geliştirilmesine yönelik Kopenhag 

kriterlerini içeren siyasi reformları gerçekleştirilmesinde samimiyeti sorgulanan  AKP,  2005 

yılında AB ile müzakere sürecinin başlamasıyla birlikte dünya çapında meşruiyet kazanarak 

özellikle iç politikada Elitist - Kemalist bloka karşı başarı sağladı. Ancak, özellikle “milli 

meseleler” olarak görülen Kıbrıs-Ermenistan-Irak politikalarında radikal bir şekilde değişen 

algılamalar ülke içinde hala tartışılmaktadır. Ülke içinde milliyetçi-ulusalcı çizgiye sahip 

muhalefet tarafından şiddetle eleştirilmesine rağmen, yeni dış politika prensipleri 

çerçevesinde güvenliğe dayalı dış politikadan, komşularla ekonomik karşılıklı bağımlılık-

ilişkilerde sıfır sorun gibi ulusal çıkarlara ekonomi perspektifini de dahil eden kavramlarla 

idealize edilen yaklaşımlar sonucunda  “yeni paradigma” inşası sürecine girildi. Yaşanan bu 

paradigma değişikliği neticesinde dış politikada ekonomi ayağının daha çok öne çıkarılması 

sonucunda ortaya çıkan yeni aktörler ve kullanılan yeni araçlar geleneksel Türk dış politikası 

aktör ve araçlarından farklı olduğundan tartışmaları ve dönüşümleri de beraberinde getirdi. 

Bölgesel örgütlerde aktivizm ve temsiliyetin arttırılması gibi politikaların yanı sıra 2005 

yılında Afrika yılı, 2006 Latin Amerika yılı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 

geçici üyeliği gibi küresel adımlar ile de dış politika hinterlandını genişletme çabaları 
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gösterildi. Bu adımlar sonucunda, yeni paradigma çerçevesinde ekonomi merkezli bir dış 

politika anlayışının sonucu olarak Türk dış politikasının Soğuk Savaş yılları zihniyeti 

içerisinde güvenlik ve siyaset yüklü gündemi gözlenebilir bir şekilde değişerek artık 

Türkiye’nin yakın komşuları öncelikli pazarlar olarak görülerek söz konusu ülkelerle dış 

ticaret ilişkileri, serbest ticaret anlaşmaları, ihracat-ithalat oranları, vize muafiyet anlaşmaları 

ve hatta ortak kabine toplantıları dış politika gündemini belirlemeye başlamıştır. Dış 

politikada yükselen iktisadi aktörler ve araçlar neticesinde Türkiye son zamanlarda artan 

ekonomik potansiyeli ve siyasal etkinliğiyle, bölgesel bir güç konumuna gelme çabaları ivme 

kazanmaktadır. 

Bu vizyon çerçevesinde üstlendiği “düzen kurucu rol” neticesinde tehdit algılamalarına 

getirilen yeni perspektif sonucunda, çalışmamızın kapsamını içeren süreç içerisinde son 

dönem proaktif Türk dış politikasını yukarıdaki gibi özetlediğimizde karşımıza çıkan tablo ve 

sonuçları alanda çalışmalar yapan akademik çevreninin ilgisini çekmeye devam etmektedir. 

Ulusal ve uluslararası basın ve düşünce kuruluşlarına baktığımızda bu dinamizmi 

anlamlandırmaya yönelik literatürün gittikçe artmakta olduğu gözlemlenmektedir. Literatürde 

yapılan çalışmalar ışığında okumalar yapıldığında dış politikada çok geniş bir yelpaze 

içerisinde farklı perspektiflerle ve algılamalarla Türk dış politikasının bu dinamizminin sebep 

ve sonuçları ele alınmaktadır. Bu değerlendirmelerde ekonomi faktörünün göz ardı edildiği 

veya görece daha az çalışmanın konusu olduğu görülmektedir.  Bu sebepten ötürü son yıllarda 

dikkat çekilmeye başlayan perspektiften değerlendirmelere ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

Zira, yukarıda da bahsettiğim gibi bölgesel güç olabilmek için öncelikle ekonomik bir güç 

olunması gerektiğine inanılarak ihracata dayalı Türk ekonomisinin çevresinde barış ve 

istikrarı inşa etmeyi hedefleyen Türk dış politikasını ekonomi perspektifinden yoksun 

değerlendirmesi eksik kalacaktır. Bu bağlamda söz konusu çalışma, akademik literatürün çok 

küçük bir yüzdesini kapsayan komplo teorilerini bir yana bırakarak Ortadoğu özelinde Türk 

dış politikasında yaşanan bu radikal dönüşümde ekonomik faktörleri esas alarak politik 

ekonominin ağırlığını sabit ve objektif verilerle anlama ve anlamlandırma çalışmalarına katkı 

sağlamayı amaçlamaktadır.  

Bu çerçevede 1. Bölümde ilk olarak Soğuk Savaş’ın bitiminden AKP’nin iktidara geldiği 

2002 yılına kadar geçen sürede dış politikada yaşanan arayışlardan bahsettikten sonra 

yukarıda kısa bir değerlendirme ile bahsettiğimiz dış politika uygulamalarında güvenlik 

anlayışına dayalı dış politikadan - politik ekonomi araçlarının ön plana çıkarıldığı komşu 

bölge ülkeleriyle ekonomik karşılıklı bağımlılık ilkesine dayanan paradigmaya geçişin teorik 
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temelinden incelenmekte ve literatürde Türk Dış Politikasını belirleyen ve itici gücünü 

oluşturan  dinamikler üzerine yapılan tartışmalar ele alınmaktadır. AKP’nin yeni dış politika 

paradigması ve bunun sonucunda Türkiye’nin değişen Ortadoğu politikasının nedenleri ve 

özellikle bölgenin dinamik gündemlerine karşılık olarak yeni paradigma çerçevesinde verilen 

tepkilerden bahsedilmektedir. Bu bağlamda 2009 yılından itibaren Dışişleri Bakanı olarak 

görev yapan Ahmet Davutoğlu’nun Türk Dış Politikası’na yaptığı teorik katkılar ve ortaya 

attığı ilkeler doğrultusunda verilen söz konusu tepkilerin dış politikanın ekonomik boyutu 

açısından değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ayrıca ekonomi merkezli dış politikaya geçiş 

süreci Kemal Kirişçi’nin kavramsallaştırması ile “trading state (ticaret devleti)” olarak 

yükselen Türkiye’nin neden ve nasıl böyle bir süreçten geçmek zorunda olduğu altında yatan 

dinamikleriyle ve örnekleriyle anlatılmaktadır. 

2.Bölümde ise; ülke içinde yaşanılan ekonomik dönüşüm ile iç dinamiklerin harekete 

geçmesine olanak sağlanmasının ardından ortaya çıkan yeni ekonomik aktörlerin dış politika 

yapım sürecine yeni aktörler olarak etkileri incelenmektedir. Bu bağlamda,  temelleri 1980li 

yıllarda atılan ancak asıl radikal adımların 2001 krizi sonrası atıldığı genel ekonomik 

kalkınma stratejisinin geliştirilmesiyle birlikte dış ticaret rejiminde gerçekleştirilen yapısal 

reformlar ele alınmaktadır. Söz konusu reformların uzun vadeli sonucu olarak dönüşüm 

içerisine giren ve istikrarlı bir şekilde olumlu göstergelerle büyüyen Türk ekonomisinde 

sermayenin İstanbul’dan Anadolu’nun içlerine kadar yayılıp zenginleşmesiyle oluşan yeni 

sermaye sınıfının kurumsallaşması, artan ve genişleyen faaliyetleri, ekonomik-siyasi-sosyal 

çıkarlarının siyaset ve politika yapım sürecini etkilemesi üzerinden artan kamu-özel sektör 

ilişkileri tartışılmaktadır. Değişen dış politika anlayışının politik ekonomiye dayalı 

stratejilerinin bir sonucu olarak geleneksel aktörlerin yanısıra dış politika yapım sürecine etki 

eden ve söz konusu politikaları uygulamaları aşamasında araçsallaştırılan, Ortadoğu 

ülkelerinde ülkenin yumuşak gücünün ortaya çıkmasına etki ederek ekonomik ve siyasi 

ilişkilerde insiyatif alan kurum ve kuruluşların diplomasinin özel aktörleri olarak bu süreç 

içerisinde katkıları ele alınmaktadır. Bu tartışma ayrıca iç siyaset sosyolojisine de bir nebze 

ışık tutarak AKP iktidarlarının arkasındaki toplumsal koalisyonun çıkarlarının iç siyasete 

etkilerini göstermesi açısından önemlidir.. Dış politikada yükselen özel iktisadi aktörlerin yanı 

sıra devlet kurumlarının da yeni aktörler olarak bu sürece dahil oldukları örneklerle ele 

alınmaktadır. Ayrıca dış politikada yeni araçlar olarak serbest ticaret antlaşmaları, büyüyen 

ekonominin finasman ihtiyacını karşılamaya yönelik doğrudan dış yatırımlarını ülkemize 

çekme  stratejileri, bu amaçla uluslararası yatırımcılara verilen teşvikler yayınlanan raporlar 
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ve grafikler yardımıyla yine bu bölümde verilen örneklerle incelenmektedir. Politik ekonomi 

araçlarının yanı sıra küresel ve bölgesel uluslararası kuruluşlarda temsiliyet ve etki gücünü 

arttırmaya yönelik politikalar da Türk dış politikasının bir diğer önemli stratejisini 

oluşturmaktadır. Bu doğrultuda son yıllarda yaşanan aktivizm göze çarpmaktadır. Bu 

bölümde son olarak Türk dış politikasında temel ilkeler olarak görülen karşılıklı bağımlılık ve 

bölgesel işbirliği gibi hedeflerin sağlanmasında önemli roller üstlenen bölgesel kuruluşlarda 

Türkiye’nin söz konusu aktivizminden bahsedilmekte ve bölgesel örgütlerdeki çalışmaları 

Gelişen-8 (D-8) ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) örnekleri üzerinden ele alınmaktadır. 

Son olarak 3.Bölümde; değişen paradigma ve yeni vizyon çerçevesinde başta sınır 

komşularımız olmak üzere yakın kara havzamızda bulunan Ortadoğu ülkeleri ile  geliştirilen 

ilişkiler Irak, İran, Mısır, İsrail ve Körfez ülkeleri örnekleri üzerinden incelenmektedir. Bu 

şekilde, dış politikada yükselen yeni iktisadi aktörlerin ve uygulamaya konulan iktisadi 

araçların ortaya çıkardığı yeni işbirliği alanlarının sayısal değerleri üzerinden yakalanan 

ivmenin kısa- orta vadede ilişkiler etkileri belirtilmekte ve uzun vadede olası etkileri 

değerlendirilmektedir. Dolayısıyla izlenen politikaların söz konusu ülkelerle ekonomik ve 

diplomatik ilişkilere yansıyıp yansımadığı ve-veya ne oranda yansıdığı incelenmektedir. Bu 

bölümde Ortadoğu’da 2011’in ilk ayından itibaren başlayan ve “Arap Baharı” olarak 

adlandırılan halk isyanlarından bahsetmemiz kaçınılmazdır, ancak bu isyanların gidişatının 

belirsizliği ve bölgeyi nasıl etkileyeceğini bugünden kestirilemediğinden dolayı Türk dış 

politikası açısından değerlendirilmesi ilkesel olarak yapılmakta ve yeni bir sürecin başladığı 

Mısır ve Libya ile ilişkilerde gelinen düzeye değinilerek uzun vadede olası gelişmeler 

tartışılmaktadır.  

Sonuç olarak bu üç bölüm çerçevesinde Türk dış politikasında gözlemlenen paradigma 

değişikliği neticesinde son dönemde özellikle Ortadoğu örneğinde bölgeye yönelik değişen 

anlayışın, yeni iktisadi aktörler ve araçlarla yapılan hamlelerin, izlenen politikaların ve çok 

büyük tartışmalara yol açan dış politika kararlarının arka planında yer alan nedenleri 

araştırılmaktadır. 
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1) Türk Dış Politikasında paradigma değişikliği:  

1.1 Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikasında Paradigma Arayışları 

2000’li yıllarla birlikte Türk Dış Politikası’nda güvenlik-eksenli dış politikadan ekonomi 

merkezli dış politikaya doğru yaşanan paradigma değişikliğini incelemeden önce, on yıllar 

boyunca dış politikanın güvenlik eksenine dayanarak yapımına neden olan soğuk savaşın 

sonrasında on yıllık bir döneme tekabül eden geçiş sürecinin kısa bir değerlendirmesini 

yapmak yerinde olacaktır.  

Soğuk savaş sonrasında Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte Batı ittifakı için tehdit 

unsurunun da ortadan kalkması uluslararası sistem içindeki birçok gücün küresel-bölgesel 

pozisyonlarını yeniden değerlendirmesini zorunlu kılarken yeni uluslararası düzene uygun 

alternatif dış politika uygulamalarının ve yeni güç odaklarının ortaya çıkmasını sağladı. 

Uluslararası politikayı domine eden çift kutuplu yapının sona ermesi uluslararası ilişkilerde 

soğuk savaş döneminde ön planda yer alan gündemlerin değişmesini ve yeni gündemlerin 

ortaya çıkmasını sağladı. Başta ABD ve ortaya çıkmakta olan diğer güçler tarafından 

oluşturulan yeni stratejilerde göze çarpan bir farklılık bizce dikkat çekilmesi gereken bir 

husustur. Nitekim, uluslararası ilişkilerde soğuk savaş yıllarının temel araçları ideolojik ve 

kültürel yaklaşımlar yerini yeni bir anlayışla, gelişen bölgesel ekonomik ilişkilere 

bırakmaktaydı. Bu bağlamda Amerika kıtasında ABD-Kanada ve Meksika arasında 1994 

yılında serbest ticaret antlaşması (NAFTA) imzalanırken, kıta avrupası’nda Avrupa 

Birliği’nin kurumsal yapısını güçlendirecek ekonomik-siyasi derinleşme reformlarının yanı 

sıra ekonomik birliğin son aşaması olan ortak para birimine geçişe hazırlanıyordu. Diğer 

taraftan Rusya ise Sovyetler Birliği sonrası yaşadığı yıkımın ardından Putin’li yıllarla birlikte 

ayaklanıyor ve Çin dünyanın farklı bölgelerinde ekonomik yatırımlarıyla etki alanını 

genişletiyordu. Büyük güçlerin yeni stratejilerinin aynı dönemde politik ekonomi 

perspektifinde gelişmesinin tesadüf olarak değerlendirilmesi kanımızca doğru olmayacaktır.  

Uluslararası sistemin yapısını değiştiren “Soğuk Savaş”ın sonrası konjonktör, Türkiye için de 

değişen sistem koşullarında dış politikada bir paradigma değişikliği ihtiyacını doğurdu. Bu 

doğrultuda Türkiye’nin verdiği tepkiler de yeni düzende yeni bir paradigma arayışının 

örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Soğuk savaş boyunca çift kutuplu uluslararası 

sistemde batı ekseninde konumlanan Türkiye, dolayısıyla dış politika paradigmasını da ABD 

önderliğindeki Trans-atlantik kutup doğrultusunda oluşturdu. Jeostratejik konumunun 

avantajıyla soğuk savaş döneminde uluslararası sistemde önemli bir konuma yükselen 
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Türkiye yeni düzene geçişin sancılarını yaşamaktaydı. Dış politikada yaşanan yeni paradigma 

arayışları Türkiye’nin bölgesinde doğan jeopolitik boşluğu bir şekilde doldurma heyecanı ve 

ülkenin soğuk savaş döneminde jeostratejik konumundan dolayı gördüğü önem ve itibarın 

azalacağı kaygısından kaynaklanmaktaydı. Yeni düzene verilen ilk tepkilerin bu kaygı 

doğrultusunda şekillendiği görülmektedir. Bu doğrultuda ilk tepki yeni bir pozisyon alımıyla 

ülkenin jeostratejik önemini sürdürdüğünü “Batılı Müttefiklere” ispat etmekti. Bu 

konumlanmanın ilk örneği yeni düzenin ilk test sahası Körfez Savaşı’nda yaşandı. Ki bu savaş 

da Irak lideri Saddam’ın yeni düzene geçiş aşamasında ortaya çıkan güç boşluğunu doldurma 

amacı güden bir politikası olarak değerlendirilebilir. Bu savaşta Turgut Özal ABD’nin 

yanında yer alırken onun bu çok-yönlü dış politika arayışları doğmakta olan yeni uluslararası 

düzen çağının endişeli okuması ve perspektifine dayanmaktaydı. Bu bağlamda Özal, 

Türkiye’nin 21.yyın post-soğuk savaş döneminde hayatta kalmak için, eski dünya düzeninin 

gerçek ve hayali sınırlarını yeniden zorlaması gerektiğini düşünüyordu.
1
 Tek kutuplu 

dünyanın ABD tarafından 'yönetilemeyeceği' veya bölgesel güçlerin uluslararası sistemi çok 

kutuplu bir yapıya dönüştüreceği öngörüsünün, Türkiye gibi bölgesel güçleri bu tarz 

arayışlara sevk ettiği görülmekteydi. Çok kutuplu dünya düzeni farklı bölgesel güçlerin siyasi 

önemini arttırarak uluslararası politikaya müdahil olma imkanını veriyordu, ancak artık bu 

imkanları değerlendirme doğrultusunda ele alınan dış politika araçları değişmekteydi. Böyle 

bir ortamda Türkiye bir yandan iç sorunlarına büyük bir enerji harcarken, bir yandan da 

değişen dengeleri kendi lehine çevirecek açılımlar yaparak yeni dünya düzeninde kendi etki 

alanını oluşturma çabasına girdi. Bu çabalar içerisinde doksanlı yıllar bu arayışın içerisinde 

Türk dış politikasının bir nevi kimlik bunalımı yaşadığı dönem olarak değerlendirilebilir.
2
 Bu 

dönemde soğuk savaş reflekslerinin alışkanlığı sonucu jeostratejik konumunun avantajları 

üzerinden dış politika arayışlarını sürdüren Türkiye, uluslararası ilişkilerde önemi artan politik 

ekonomi ayağını kırılgan ekonomik yapısı nedeniyle hedeflediği gibi oluşturamadı.  Türk dış 

politikası yapımcılarının ülkenin ilk aşamada tarihsel, kültürel ve coğrafi parametrelerini 

kullanarak nüfuz alanı açma çabaları gayet anlaşılır olmakla birlikte, yeni düzenin 

dinamiklerini anlamaktan uzak kaldığı tartışılmaktadır. Çünkü yeni düzen güvenlik 

parametrelerinden ziyade yapay sınırların ortadan kaldırılarak bölgesel ekonomik işbirliği 

mekanizmalarının önem kazandığı bir süreci işaret etmekteydi. Yeni binyıla yaklaşılan 

dönemde ise bu yaklaşımların tutarlı, dengeli, sürdürülebilir ve çok boyutlu dış politikadan 

                                                           
1
 İbrahim Kalın, “Turkey and the Middle East: Ideology or Geo-Politics?”, http://www.setav.org/, (e.t. 

01.10.2011) 
2
  Ahmet Gencehan Babiş, “Soğuk Savaş Dönemi Sonrası Türk Dış Politikasının Kimlik Bunalımı ve Benlik 

Arayışları”, http://www.turksam.org/tr/a2492.html  (e.t. 15.10.2011) 
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daha ziyade farklı hükümetlerin ideolojik yaklaşımlarının sonucu şekillendiği söylenebilir. 

Doksanlı yıllara Adriyatik’ten Çin Seddi’ne bir Türk dünyası idealiyle başlayan Türk Dış 

Politikası, doksanların ortasında Refah Partisi döneminde İslam birliği,  doksanların sonunda 

koalisyon hükümeti ile AB ekseninde yürütüldü. Ancak ideolojik yaklaşımlar içerse de 

uluslararası ilişkilerde doğan yeni akımdan etkilenen Türkiye’nin bu bağlamda 

değerlendirildiğinde yine bu dönemde Karadeniz’de KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği)  ve 

gelişmekte olan İslam ülkeleri ile D-8 ( Devoloping-8 Organization for Economic 

Cooperation) gibi örgütlerin kuruluşundaki girişimleri Türkiye’nin değişen dünya şartları 

çerçevesinde gelişen koşulları doğru bir şekilde okuyarak dış politikasına politik ekonomi 

boyutunu eklemleme çabalarının örnekleri olarak görülmektedir. Ancak, vizyon olarak 

başarılı bu girişimler uygulama aşamasında iç ve dış kaynaklı birçok faktörden dolayı kısa 

süreli oldu.
3
  Orta büyüklükte bir devletin dış politikada etkinlik alanını arttırması için gerekli 

olan ekonomik güç kapasitesinin arttırılamaması nedeniyle Türk dış politikasının politik 

ekonomi ayağı uzun vadeli stratejik bir devlet politikasının adımları olmaktan ziyade kısa 

vadeli iyi niyet politikaları olmaktan öteye gidemedi. Buna rağmen, söz konusu olumsuz 

faktörlerin görece ortadan kalktığı iki binli yıllarda atılan bu temellerin üzerine bölgesel 

işbirliği ve entegrasyon girişimleri için zemin hazırlanmıştı. Bu açıdan değerlendirildiğinde 

doksanların kısıtlı imkanlarıyla izlenmeye çalışılan dış politikayla iki binli yıllarda yaşanan 

dönüşüm arasında zihniyet açısından bir süreklilik olduğu göze çarpmaktadır.  

Hem ulusal hem de uluslararası dönüşümün kesişim noktasında gerçekleşen Kasım 2002  

genel seçimleri tez konumuzun başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Tezimize konu olan ve 

ayrıntılarıyla inceleyip sorgulayacağımız, tezimizde savunduğumuz dış politikadaki güvenlik 

merkezli dış politikadan ekonomi-merkezli dış politikaya doğru yaşanan paradigma 

değişikliğinin belirtileri doksanlı yıllarda yaşanan arayış içerisinde gözlemlenmiş olmakla 

birlikte, kişisel girişim ve çabaların dışında teori ve stratejik planlamaya dayalı bir dış 

politikayı destekleyecek koalisyon çekişmelerinden uzak tek sesli, güçlü bir siyasi irade bu 

tarih itibariyle ortaya çıkıyordu. Nitekim, Dışişleri Eski Bakanı İsmail Cem’in gerek Ortadoğu 

gerek balkanlardaki temaslarında insiyatif oluşturma çabaları ve 2000 yılında “Komşu ve 

Çevre Ülkelerle Ticareti Geliştirme Stratejisi” nin oluşturulduğu bir dönemde bu kez de 

Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden bir tanesi yaşanmaktaydı. Giriş 

bölümünde de bahsettiğimiz gibi dengelerin değiştiği bir dönemde Balkanlarda Yugoslavya 

                                                           
3
 Sadık Ünay, “Economy Diplomacy for Competitiveness:Globalization and Turkey’s New Foreign Policy, 

Perceptions, Autumn-Winter 2010, Volume XV, Number 3-4, pp.21-47 
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Federasyonu’nun dağılması sonrası yaşanan çatışmalarda, Ortadoğu barış sürecinde, 

Kafkaslarda Azerbaycan-Ermenistan arasındaki bunalımlarda Türkiye hiçbir şekilde etkin 

olamadı. Söz konusu bölgesel bunalımlarda ortak medeniyet ve kültüre sahip olduğumuz 

zulme uğrayan bölge ülkeleri destek için ilk olarak Türkiye’nin kapısını çalmasına rağmen 

Türkiye başta zihinsel olmak üzere siyasi ve ekonomik iç dinamikleri itibariyle bu arayışlara 

yanıt verecek durumda değildi. Davutoğlu Türkiye’nin bu durumunu “güçlü kasları olan, 

midesi boş, kalbi tekleyen, orta zekalı bir adam” a benzetiyordu. Güçlü kaslar orduyu, boş 

mide ekonomiyi, kalbin teklemesi “acaba Kürt meselesi yüzünden parçalanır mıyız” 

korkularını, orta zeka ise stratejik düşünme becerisi eksikliğiydi” şeklinde ifade ediyordu.
4
 

Sonuç olarak, doksanlı yıllar Türkiye için Soğuk savaş sonrası yeni bir pozisyon belirleyerek 

uluslararası sisteme entegre olma adına bir geçiş dönemi olarak yaşandı. Atılan adımlar ve 

ülkenin kapasitesinin kısıtlı olduğu faktörler bir tecrübe olarak yeni binyıla aktarıldı. Nitekim, 

on yıl gibi kısa bir sürede Milliyetçilik, İslamcılık ve Batıcılık ekseninde dış politika 

arayışlarında bulunulurken yeni dönemde bu arayışların çok boyutlu düzlemde politik 

ekonominin araçsallaştırılmasıyla birlikte çok-yönlü, çok boyutlu ilişkiler ile uluslararası 

sisteme entegre olmak hedefi konuldu.  

Bu dönemin sonunda gerçekleşen Kasım 2002 genel seçimleri sonucunda Türk halkı yıllardır 

desteklediği partileri barajın altında bırakarak, ilk kez genel seçimlere katılan AKP’ye tek 

başına iktidar imkanı verdi. Siyaset bilimci Hasan Bülent Kahraman’ın ifadesiyle AKP, diğer 

merkez sağ partiler ve Türk siyasetinde asla olmamış sol partiler halkın nezdinde bir seçenek 

olamadığı anda, bir “intikam partisi” olarak iş başına geldi.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Gürkan  Zengin, “Hoca (Türk Dış Politikası'nda Davutoğlu Etkisi)”, İnkılâp Kitabevi, sf.78 

 
5
Hasan Bülent Kahraman,”Türk Sağı ve AKP”, Agora Kitaplığı, sf.80 
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1.2- AKP'nin Yeni Dış Politika Paradigması  

 

2002 yılından itibaren iktidarında onuncu yılına yaklaşan AKP dönemi dış politikasında 

cumhuriyet tarihi boyunca izlenen dış politikayla karşılaştırıldığında dış politika yaklaşımında 

bir paradigma değişikliği yaşandığı akademik çevrelerce tartışılmaktadır.
6
 Bu bağlamda temel 

değişikliğin; soğuk savaş parametrelerinden sıyrılma çabasıyla yeni dinamiklerin 

değerlendirilmesi doğrultusunda bir iradenin ortaya konmuş olması ve bu anlayışın devlet 

politikasına dönüştürülmüş olduğu gözlemlenmektedir.  Soğuk savaş döneminin dayattığı 

güvenliğe dayalı paradigmadan yeni dünya düzeninin ortaya çıkarttığı fırsatlar ve meydan 

okumalar doğrultusunda Türk dış politikasında yaşanan dönüşümün uluslararası politik 

ekonominin araçları çerçevesinde incelenmesi gerekmektedir. Davutoğlu tarafından ekonomi 

merkezli yeni paradigmanın dayandığı iki temel hedefin güçlü demokrasi ve güçlü ekonomi 

olarak belirlendiği her fırsatta ifade edilmektedir. Bu hedefler doğrultusunda uygulanan dış 

politika parametrelerinin; içe kapanmacı, ithal ikameci ekonomi anlayışından liberal-ihracata 

dayalı ekonomi rejimi ve gerçekleştirilen birinci ve ikinci nesil liberal reformlar, ekonomik 

globalleşme sonucunda ekonomik meselelerin uluslararası politikalarda artan önemi, ülkelerin 

stratejik ekonomi diplomasisine yönelmeleri, Davutoğlu’nun politik ekonomi ile paralel 

vizyonu gibi maddelerin yeni paradigmaya yön veren faktörler oldukları tartışılmaktadır.
7
 

Ekonomi merkezli bir dış politika anlayışının sonucu olarak Türk dış politikasının soğuk 

savaş yılları zihniyeti içerisinde güvenlik ve siyaset yüklü gündemi gözlenebilir  bir şekilde 

değişerek artık Türkiye’nin yakın komşuları öncelikli pazarlar olarak görülerek söz konusu 

ülkelerle  dış ticaret ilişkileri, serbest ticaret anlaşmaları, ihracat-ithalat oranları, vize muafiyet 

anlaşmaları ve hatta ortak kabine toplantıları dış politika gündemini belirlemeye başlamıştır. 

Bu bağlamda son yıllarda farklı boyutlardan yapılan Türk dış politikası analizlerinde 

Türkiye’nin önceki dönemlerdeki askeri gücü ile karakterize edilen “soğuk savaş savaşçısı 

(Cold war warrior)” imajının yumuşak ve akıllı güç imajıyla yer değiştirdiği 

vurgulanmaktadır.
8
    Türk siyasetinde 2002 yılından sonra AKP’nin yürüttüğü bu dış 

                                                           
6
 Dario D’Urso, “Shifting Turkey: Ankara’s New Dynamics Under the AKP’s Government”, Portuguese Journal 

of International Affairs, Spring/Summer 2010 
7
 Sadık Ünay, “Economy Diplomacy for Competitiveness:Globalization and Turkey’s New Foreign Policy, 

Perceptions,Autumn-Winter 2010, Volume XV, Number 3-4, pp.21-47 
8
 Kemal Kirişçi, “The Transformation of Turkish Foreign Policy: The Rise of the Trading State”, New 

Perspectives on Turkey, no.40 (2009):29-57 
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politikanın analizi için referans kaynağı hiç şüphesiz 2002 yılından 2009 yılına kadar dış 

politika başdanışmanı ve 2009 itibariyle dışişleri bakanı olarak dış politikaya yön veren Prof. 

Dr. Ahmet Davutoğlu’nun kitabıdır
9
. Kitabının basılmasından bir yıl sonra aldığı görevle 

teorilerini pratiğe dökme fırsatını bulan Davutoğlu, görevleri sırasında da “stratejik derinlik” 

doktrininde yer alan politika ve ilkelere sıklıkla atıf yapmaktadır. Bu özelliğiyle 

Davutoğlu’nun kitabı incelendiğinde son dönem Türk dış politikasının yol haritası niteliğinde 

bir eser olduğu görülmektedir. Bu çerçevede son on yıldır dış politikayı şekillendirerek yön 

veren temel kavram ve prensiplere değinmek gerekmektedir. Türk dış politikasının genel 

yaklaşımını ortaya koyan bu ilkelere dikkat çekilmesi son dönem izlenen politikaları anlama 

ve anlamlandırma çabalarına zemin hazırlayacaktır. 

“Stratejik Derinlik” doktrinine dayanarak Türkiye’nin jeopolitik konumunu esas alan bu eser 

incelendiğinde Türk dış politikasının plan ve uygulama aşamasında temel paradigma 

değişikliğini yansıtan yeni kavramlar dikkat çekmektedir. Cumhuriyet tarihi boyunca Batıcılık 

ve statükoculuk temelleri üzerine kurulan ve Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh” 

sözünü temel prensip olarak kabul eden Türk dış politikası yeni kavramlarla 

tanımlanmaktadır. Son on yıldır Türk dış politikasını şekillendiren ve bu etkisini gelecekte de 

sürdürecek olan Davutoğlu vizyonu altı temel prensibe dayandırmaktadır.
 10

 Bunlar;  

  -özgürlük-güvenlik dengesi,  

  -komşularla sıfır sorun politikası, 

   -proaktif barış diplomasisi, 

   -ritmik diplomasi, 

   -küresel ve uluslararası sorunlara aktif katılım, 

   -yakın ve dış havzalarda etkinlik  

 

Yüzeysel olarak bakıldığında bu prensiplerden hiçbiri direkt olarak politik ekonomi ile 

bağlantılı olarak görülmese de Türkiye’nin komşularıyla ilişkilerinin ekonomik karşılıklı 

bağımlılık ilkesi çerçevesinde gelişmesinde ve bölgemizde istikrar ve barış ortamının 

                                                           
9
 Ahmet Davutoğlu , “Stratejik Derinlik (Türkiye'nin Uluslararası Konumu)”, Küre Yayınları 

 
10

 Ahmet Davutoğlu, Seta Vakfı konuşması, 8 Aralık 2009. (e.t. 12.07.2011) 
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inşasında esas alınmaktadırlar. Bu prensip ve ilkelerin başarıya ulaşıp ulaşamadığı veya ne 

derece ulaştığı tartışmasını bir kenara bıraktığımızda dahi, dış politikada köklü  bir paradigma 

değişikliğine yol açtığı net bir şekilde gözlemlenebilmektedir. Bu kavramsallaştırmanın ve dış 

politika stratejisinin temel dinamiği Soğuk savaş sonrası uluslararası sistemde Türkiye’nin 

jeopolitik rolü ve konumunu yeniden yorumlama çabasından kaynaklanmaktadır. Tezini 

Türkiye’nin coğrafyasından kaynaklanan “stratejik derinliği” ve jeopolitik konumu üzerine 

kuran Davutoğlu’na göre; “Türkiye jeopolitik açıdan kara ve deniz güç merkezlerinin doğu-

batı ve kuzey-güney doğrultusundaki hakimiyet alanı mücadelelerinin ve geçiş bölgelerinin 

merkezi konumunda bulunmaktadır… ve bu jeopolitik konum artık sınırları müdafaa 

dürtüsünün yönlendirdiği bir statükoyu muhafaza stratejisinin aracı olarak görülmemelidir. 

Aksine, bu jeopolitik konum kademeli bir şekilde dünyaya açılmanın ve bölgesel etkinliği 

küresel etkinliğe dönüştürmenin bir aracı olarak görülmelidir.
11

 Bu bağlamda Türkiye’nin dış 

politika stratejisini küresel bir boyuta kademeli olarak açılabilmek için kullanabileceği üç 

önemli jeopolitik etki alanı şu şekilde sıralanmaktadır:   

 

1. Yakın kara havzası: Balkanlar, Orta Doğu, Kafkaslar.  

2. Yakın deniz havzası: Karadeniz, Adriyatik, Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, Körfez, Hazar 

Denizi.  

3. Yakın kıta havzası: Avrupa, Kuzey Afrika, Güney Asya, Orta ve Doğu Asya.
12

 

 

Türkiye’nin uluslararası sistemde jeopolitik konumunun “merkez ülke”
13

 tanımlamasıyla 

yeniden yorumlanması, batı-eksenli dış politikadan çok-yönlü dış politikaya geçiş ve bu amaç  

doğrultusunda politik ekonominin araçsallaştırılmasının dinamiklerini ortaya çıkarmaktadır. 

Yeni vizyonun temel özelliği Türkiye’nin dışlayıcı batı oryantasyonunu terk etmesidir. 

Türkiye artık Avrupa sisteminin periferisinde yer alan veya azimli bir şekilde batıda 

konumlanmış Atlantik ittifakının “bariyer devleti” olarak görülmemektedir.
14

   

                                                           
11

 Ahmet Davutoğlu , “Stratejik Derinlik (Türkiye'nin Uluslararası Konumu)”, Küre yayınları,sf.116 
12

 Ahmet Davutoğlu , a.g.e. sf.117 
13

Ahmet Davutoğlu, “Türkiye merkez ülke olmalı”, http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=107581 (e.t. 

08.09.2011) 
14

 Heinz Kramer, “AKP’s “new” foreign policy between vision and pragmatism”, Working Paper, FG 2,2010/01 

June 2010, SWP Berlin 
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Bu jeostratejik konum değerlendirildiğinde Türkiye uluslararası sistemde bir periferi ülkesi 

değil, bölgelerin kesiştiği bir noktada merkez ülke konumundadır. Yeni binyıl ile birlikte 

bölgesel ve uluslararası çapta yaşanan ve dünya siyasetine yön veren gerilim ve gelişmelerin 

yaşandığı bir coğrafyada merkezi bir konuma sahip Türkiye’nin dinamik konjonktür 

içerisinde kendi içine kapanarak sürekli iç tehdit ve risk unsurlarını tartışarak bölgesel nüfuz 

alanı oluşturabilme imkanı bulunmamaktadır. Nitekim, bölgeyle ilişkilerinde çift yönlü bir 

etkileşme içerisinde kimi zaman Türkiye’nin kendi içinde yaşadığı siyasal, ekonomik ve 

kültürel dalgalanmalar bölgesel gelişmeleri doğrudan etkilemekteyken, kimi zaman da 

Türkiye bölgesel gelişmelerden etkilenmektedir ve etkilenmenin eş zamanlı olarak seyrettiği 

dinamik dönemlerde yoğun iç hesaplaşmalar ve dış bunalımlar yaşanmaktadır.
15

 

Davutoğlu’nun izlediği politikalar Özal zamanı gelişen aktivizm ve AKP öncesi koalisyon 

hükümetinin AB üyeliğine doğru attığı radikal adımların bir devamlılığını temsil etmekle 

birlikte konulan bu hedefleri ileri taşıyarak daha kapsamlı bir dış politika vizyonu ve post 

ulus-devlet çağında küreselleşmenin dayattığı meydan okumaların üstesinden gelmek 

amacıyla geliştirilmiş politika mekanizmalarını formüle etmektedir.
16

  Bu yönüyle AKP’nin 

izlediği dış politika anlayışı doksanlı yıllarda izlenen dış politikaya politik ekonominin 

eklemlenme sürecine paralellik göstermekle birlikte uluslararası konjonktör, özellikle 2001 

krizi sonrası sağlamlaşan ekonomik yapı ve siyasi istikrar gibi iç dinamiklerin hedeflenen 

açılımların yapılması için görece olarak çok daha müsait duruma gelmiş olması bu iki dönem 

arasındaki belirleyici faktördür.  

Ortadoğu bölgesinin şahsına münhasır durumu değerlendirildiğinde imkanları ve meydan 

okumalarıyla, Türkiye gibi orta büyüklükte bölgesel güç olma iddiasında bir ülke için 

fırsatları da içinde barındırmaktadır. Uluslararası ilişkilerde devletlerin önceliği olan güvenlik 

ve enerji konuları Türkiye’nin bölgesinde cereyan etmekte ve dünya gündeminde sürekli yer 

tutmaktadır. Jeostratejik konumunu soğuk savaş dönemi boyunca tartışmasız bir şekilde ileri 

bir bariyer olarak kullanan Türkiye, 21.yüzyılda konumunu yeniden ama bu kez kendi 

çıkarları doğrultusunda kullanarak bölgesel hatta popülist bir retorikten ziyade yeni bir 

medeniyet tasavvuru içerisinde küresel aktör olma arayışlarına girmektedir. Bu bağlamda, 

AKP’nin iktidara gelmesiyle esas aldığı prensiplerden özellikle komşularla sıfır sorun 

politikası ve proaktif barış diplomasisi bölgesel güç olarak Türkiye’nin bölgede rolünün 

artmasına yönelik attığı adımların stratejik hedefleridir ve genel vizyonu sembolize etmesi 

                                                           
15

 Doç. Dr. Atilla Sandıklı, “Jeopolitik ve Türkiye, Riskler ve Fırsatlar”, Bilgesam Rapor No:27, İstanbul 2011 
16

 Bülent Aras, “Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy”, SETA Brief No:32, May 2009   



16 
 

itibariyle önemlidir. Zira bölgenin sürekli bir şekilde kaynayan kazan olması niteliğinin yanı 

sıra doksanlı yılların sonuna kadar bölgedeki Türkiye imajı bu adımların atılması için uygun 

zemini oluşturmamaktaydı. Soğuk savaş döneminin zihinsel tutsaklığının dayattığı algılama 

ile dört tarafı düşmanlarla çevrili bir ülke psikolojisi bölgeyle entegre olma önünde temel 

engeldi. Ayrıca gerek dönemin hükümet istikrarsızlıklarının dış politikaya yansıması, gerekse 

Türkiye’nin İsrail ile olan iyi ilişkilerinin bölgedeki konjonktüre etkisi, Türkiye’nin komşuları 

ve bulunduğu bölge ile yakın bir ilişki kurmasını zorlaştırmıştır.  

 

 

1.2.1- Türkiye’nin değişen Ortadoğu Politikası 

Bu aşamada Türk dış politikasının yeni paradigmasını belirleyen ilkeler Ortadoğu 

politikasının da revize edilmesini gerekli kılıyordu. Kırılgan ve hassas bir bölgede barışın ve 

istikrarın tesis edilmesi ve kalıcı hale getirilmesi, ihracata dayalı ve enerji kaynaklarında dışa 

bağımlı ekonomik yapısı ile Türkiye için bölgede temel hedef olarak belirlendi. Bu bağlamda, 

Ortadoğu politikası çerçevesinde bu iki temel prensip (komşularla sıfır sorun politikası ve 

proaktif barış diplomasisi) üzerinden komşularıyla ilişkilerini yeniden dizayn eden, ikili ve 

bölgesel sorunlara çözümsüzlük politikalarıyla değil “bir adım önde olma” prensibiyle 

yaklaşan ve hatta bölgesinde “düzen kurucu aktör”
17

 rolü üstlenme gibi zorlu hedefler koyan 

Türkiye bölgede ve dünyada yeni bir imaj inşa etme sürecine girdi. Jeopolitik ve jeostratejik 

konumu çerçevesinde çeşitli coğrafyalarda proaktif bir dış politika yürüten Türkiye 

hariciyesinin Ortadoğu için görece olarak daha çok mesai harcadığı nedenleriyle birlikte 

araştırmalara konu olmaktadır.
18

 Bu politikanın nedenlerinin analizi bir sonraki bölümde 

detaylı bir şekilde yapılmaktadır. Ancak burada söylememiz gereken şey Avrupa Birliği’ne 

entegrasyon sürecinin yanısıra Ortadoğu meseleleri de en az AB süreci kadar, hatta son 

yıllarda olduğu gibi AB sürecini ikinci planda bırakacak kadar Türk dış politikasının 

gündemini meşgul etmektedir. Genel bir değerlendirme yapıldığında son yıllarda Türkiye’nin 

özellikle kritik bölgesel ve uluslararası çatışma konularında Batı müttefikliğinden bağımsız 

                                                           
17

Bülent Aras, “Düzen Kurucu Aktör”, Sabah Gazetesi, 

http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/bulent_aras/2009/09/30/duzen_kurucu_aktor (e.t . 09.12.2011) 
18

 “Turkey’s bid to raise influence in Middle East”, IISS Strategic Comments, Volume 16, October 2010  

http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/bulent_aras/2009/09/30/duzen_kurucu_aktor


17 
 

hareket etme eğiliminde olduğu açık bir şekilde gözlemlenmekte
19

 ve bu özelliği dolayısıyla 

özellikle Batı camiasında akademik tartışmaların konusu olmaktadır. 
20

 

AKP’nin Ortadoğu meselelerine iktidara geldiği ilk yıldan itibaren sırasıyla 2002-2007 ve 

2011 seçimlerinin ardından değişen şartlar ve uluslararası konjonktörde yaşananlarla birlikte 

farklı stratejilerle yaklaştığı gözlemlenmekte ve bu süreç içerisinde gelişen politikalarda 

devamlılık ve kırılmaların yaşandığı tartışılmaktadır.
21

 2011 sonu itibariyle bir değerlendirme 

yaptığımızda 2002-2007-2011 genel seçimleri sonrası kurulan her bir AKP hükümeti sonrası 

Ortadoğu politikalarında derinleşme derecesinin arttığı gözlemlenmektedir.  Arap baharı 

döneminde izlenen dış politikanın bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği tartışılmaktadır.
22

 

2002 yılında iktidara gelen AKP ilk yılında yanı başında gelişen uluslararası olaylar 

Türkiye’nin Ortadoğu’ya kayıtsız kalmasını imkansız hale getirdi.
23

 Dışişlerinde Ortadoğu 

üzerine çalışan veya bölge sorunlarına hakimiyet açısından kısıtlı bir kadroyla Türkiye 

bölgede etkisini uzun yıllar sürdürecek ABD’nin Irak işgali konusunda ABD ile çok zorlu ve 

çetin bir müzakere sürecine girdi. Bu süreç sonrasında Türkiye batılı müttefiklerinin 

beklemediği bir kararlılıkla 2003 Irak savaşında topraklarını ABD askerlerine açan tezkereye 

izin vermedi. Bu olay Irak’a girme taraftarı olan dönemin AKP Genel Başkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın iradesi dışında gerçekleşse de Türkiye’nin bölgede ağırlığının artmasını ve Arap 

dünyasıyla ilişkilerin yeni bir döneme girmesini sağladı. Bu karar soğuk savaş döneminde ve 

sonrasında uyumlu bir dış politika yürüten ABD ve Türkiye ilişkilerinde bir dönüm noktası 

oldu. Ayrıca, bölge ülkeleri dışında Rusya ve Irak’ın işgaline karşı olan ve Türkiye’nin ABD 

ile ilişkilerinden rahatsız olan başat AB güçlerinin de Türkiye’ye bakış açısını değiştirmesine 

vesile oldu. Ortadoğu’nun kaderini değiştiren ABD’nin Irak işgali, Türkiye’nin Ortadoğu 

politikası açısından da bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir.   Dış politikanın yeni 

paradigmasının temel ilkeleri en çok Türkiye’nin değişen Ortadoğu politikası çerçevesinde 

uygulama alanı buldu. 
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i) Komşularla sıfır sorun ilkesi & tüm aktörlerle diyalog 

Irak savaşı dışında AKP için dış politikada esas ilgi alanı AB ile ilişkileri oluşturuyordu.  

2005 yılında AB ile müzakere sürecinin başlamasıyla birlikte cumhuriyet tarihinin temel 

projesi Batı medeniyetine entegre olmanın kilometre taşı olarak görülen bu olay AKP’nin 

ulusal ve uluslararası siyasette meşruiyet ve özgüven kazanmasını sağladı. Kazandığı bu 

özgüven ile Ortadoğu politikaları ile derinlemesine ilgilenmeye başladı. Bu aşamada AKP 

hükümetinin bu tercihinin altında yatan dinamikler ulusal-bölgesel ve uluslararası ekonomik 

ve siyasi çok boyutlu faktörlere dayanmaktaydı.  Türkiye artık yakın ve bölgesel komşularıyla 

aralarında bulunan yapay sınırları kaldırıp ekonomik ilişkilerin gelişmesini hedefliyordu.  

“Komşularla sıfır sorun ilkesi”ni sadece söz konusu ülkelerin rejimleriyle olan ilişkilerini 

incelemek eksik kalacaktır. 2009 yılında Lübnan’ın The Daily Star gazetesinde yayımlanan 

makalesinde
24

 Davutoğlu, Ortadoğu için Türk dış politikasının vizyonunu; herkes için 

güvenlik, siyasi diyalog, demokratik sürecin derinleştirilmesi, ekonomik açıdan 

karşılıklı bağımlılık ve kültürel açıdan birlikte yaşama düşüncesinden hareketle, bölgenin 

siyasi ve ekonomik gelişmesini engelleyen tüm sorunların üstesinden gelinmesi” olarak 

tanımlamaktadır.  Bu bağlamda bölgenin barış, güvenlik ve istikrarı ile sürdürülebilir 

ekonomik kalkınma sürecine katkıda bulunmak amacıyla daha önce var olan kronik sorunlara 

ve önyargılara bakılmaksızın komşuların her biriyle kurulan veya kurulma aşamasına getirilen 

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyleri ve vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması, bu 

yönde atılmış somut adımlardır. 

Komşularla sıfır sorun ilkesinin gerçekleşebilmesi için farklı aktörlerin siyasi iktidar 

mücadelesi verdiği Ortadoğu gibi bir bölgede tüm siyasi aktörlerle iletişim kanallarının açık 

tutulabilmesi önem taşımaktaydı. Bu bağlamda Batı eksenli dış politikadan, görece bağımsız 

politika izleme çabaları ABD tarafından şer ekseninde gösterilen ve uluslararası sistemden 

izole edilmeye çalışılan Suriye ve İran ile ilişkiler geliştirildi. 2006’da yine batılı 

müttefiklerinin şiddetli tepkisine rağmen Gazze seçimlerinin galibi Hamas’ın siyasi direktörü 

Ankara’da ağırlandı. Ayrıca 2006 İsrail-Lübnan savaşında Lübnan Hizbullahı ile irtibat 

kanalının açık tutulması ve Irak’ta Iraklı Sünnilerin seçimlere katılması için ikna edilmesi 

Davutoğlu’nun tüm siyasi aktörlerin sürece katılımlarının sağlanmasını hedefleyen 

politikasının uygulamalarıydı. Zira Davutoğlu’na göre Türk Dış Politikası, ilgili tüm aktörleri 

                                                           
24

Ahmet Davutoglu ,”Turkey strives for a better common future in the Middle East”, The Daily Star,  July 31, 

2009, (e.t. 09.08.2011)  

 



19 
 

kapsayarak problemleri çözme insiyatifiyle geniş koalisyonlar oluşturmalı ve tüm aktörlere 

eşit mesafede durarak bölgesel kutuplaşmalardan kaçınmalıdır.
25

 Özellikle batı medyasında 

ve akademiyasında hatta iç politikada sertçe eleştirilen bu politikalar dış politikayı ülke 

gündemine taşıyordu. Bu izlenen politikalar Ortadoğu’ya bakış açısında Batılı müttefiklerin 

geleneksel dayatmacı politikalarına alternatif olarak bölgesel istikrar ve düzenin inşasına katkı 

çabalarıydı. Bu amaç doğrultusunda özellikle İran ve Suriye’nin ekonomik ve siyasi olarak 

izole edilme çabalarına karşın geliştirilen ilişkilerde araçsallaştırılan temel saik ise Türk dış 

politikasında politik ekonomi faktörüydü. Bu dönem;  daha çok tarihsel ve kültürel 

bağlantıların ön plana çıkarılmasıyla mütevazi bir şekilde atılan adımlar sonucunda 

Türkiye’nin bölgeye “ısınma turları” olarak nitelendirilebilir.  

 

ii) Proaktif barış diplomasisi & ritmik diplomasi 

 Yeni Türk Dış politikasının uygulanmasında ilk iktidarı döneminde komşularla sıfır problem 

aşamasını uygulayan AKP’nin ikinci kez tek başına iktidara geldiği 2007 genel seçimlerinden 

sonra vitesi komşular arası sıfır problem seviyesine yükselttiği görüldü. Orta büyüklükte 

devletlerin uluslararası sistemde rol almasının bir aracı olarak görülen arabuluculuk proaktif 

barış diplomasisi ilkesiyle uygulandı. 2008 yılında İsrail-Suriye arasında süren müzakerelerde 

arabulucu olan Türkiye, 2008 Ağustos’unda çıkan Rusya-Gürcistan gerginliği sonrası 

Kafkaslarda gerginliği azaltmaya yönelik girişimlerde bulundu. Bu dönemde Balkanlarda da  

Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan üçlü danışma toplantılarının temelleri atıldı.  2009 yılında ise 

İsrail ile yaşanan Davos krizi ve sonrasında 2010 Mavi Marmara saldırısı bölgenin stratejik 

dengelerinin yeniden değişmesine neden oldu ve yeni bir sürecin gelişmesine neden oldu. 

Gelişen süreçte özellikle Başbakan Erdoğan’ın Filistin konusunu sahiplenerek Arap halkları 

nezdinde saygınlık kazanma ve  bölgesel aktör olma politikasının bir diğer ayağı olarak bölge 

halklarının sevgisi ve desteği alındı. 

Son olarak İran’ın nükleer enerji konusunda batıyla olan anlaşmazlığında arabuluculuk rolünü 

üstlenen Türkiye bu çabalarının sonunda Batılı müttefiklerini bir kez daha şaşırtarak İran’la 

Tahran antlaşmasını imzaladı ve ABD’nin yaptırımları BM’den geçirmek konusunda 

çabaladığı günlerde beklenmedik bir diplomatik başarı elde etti. Ancak söz konusu 

yaptırımlar konusunda ABD’nin ısrarıyla konu 2010 yılı mayıs ayında Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi’ne geldiğinde yine batılı müttefikleriyle ters düşerek yaptırımlara karşı 
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BMGK geçici üyesi olarak hayır oyu kullandı. Bahsedilen dış politika uygulamaları dikkate 

alındığında bağımsız ve AKP’nin ikinci dönemi sonlarıyla birlikte özellikle İsrail karşıtlığı 

retoriğiyle bölge konularına daha aktif bir şekilde katılan ve bölgenin sözcüsü olma hedefinde 

bir Türk dış politikası ortaya çıktı. 

iii) Ekonomik karşılıklı bağımlılık 

Komşularla sıfır sorun politikası çerçevesinde Türkiye köklü sorunlar yaşadığı ülkeler de 

dahil, yakın kara havzasında yer alan ülkelerle sorunlarını çözebilmek için ekonominin 

araçsallaştırılmasını bir strateji olarak kabul edildi. Bu yönüyle Türk dış politikasında 

karşılıklı bağımlılık ilkesi bölgesel çatışma çözümü ve barış inşası için işlevsel bir araç olarak 

görülmekteyken, ayrıca Türk işadamları ve ihracatı için yeni pazarlar sağlamayı 

amaçlamaktadır.
26

 Komşular ile yıllar geçtikçe artan ilişkilerin on yıllardır çözüme 

kavuşmaya kronik siyasi sorunları kısa vadede çözmesinin beklenmesi gerçekçi bir yaklaşım 

olmayacaktır. Ancak yumuşayan ilişkiler ve karşılıklı olarak önyargıların ortadan kalkmasıyla 

potansiyel imkanların dinamik bir etkileşime dönüştüğü görülmektedir.
27

 Bu şekilde kısa 

vadede bu dönüşümün dış ticarete yansımasıyla “karşılıklı bağımlılık” ilkesinin ilk ayağı olan 

ekonomik bağımlılığın gelişmekte olduğunun somut bir gelişmesi olarak taleplere yetersiz 

kalan sınır kapılarına yenilerinin eklenmesi gösterilebilir.
28

 

 

1.2.2-Ekonomi Merkezli Dış politikaya Geçiş (Trading State’in ortaya çıkışı) 

Türkiye’de ekonominin dış politikada bir araç haline gelmesi, dış politika yapım sürecini 

etkileyen yapısal, sistematik ve zihinsel boyutlar içeren iç ve dış birçok faktörün bu sürece 

dahil olarak geçirdiği dönüşümün tamamlanması sonrası ortaya çıkmıştır. Bu dönüşümü en iyi 

ifade eden ve Türk dış politikasına Prof. Dr. Kemal Kirişçi tarafından uyarlanan kavram olan 

“trading state” bu çalışmada da esas alınmaktadır. Ancak, bu anlayışın ilk kez AKP 

dönemiyle ortaya çıkmadığını, bilakis daha radikal uygulamalarıyla Özal döneminde 

görüldüğünü belirtmemiz gerekmektedir. Ancak Özal etrafındaki birkaç bürokratı ve 
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kendisiyle bağlantılı sınırlı işadamı çevresiyle bu hedeflediği politik ekonomi anlayışındaki 

dönüşümü sağlamada yetersiz kalmıştır.
29

   İç politika boyutunda, güvenlikçi anlayışın 

domine ettiği, sivil toplumun ve baskı gruplarının hükümet politikalarını yönlendirme 

imkanının bulunmadığı bir sistem, ekonomi politiğinin gelişmesi için gerekli asgari fırsatları 

dahi sağlamaktan uzak bulunmaktaydı. Özal’ın doksanlı yıllarda getirdiği bu vizyon, 

Türkiye’nin şahsına münhasır siyasi kültür yapısından kaynaklanan zorluklar ve Milli 

Güvenlik Kurulu kararlarıyla yönetilen iç ve dış politika yapım sürecinin tabiatı gereği sivil 

toplumun, baskı gruplarının ve iş çevrelerinin taleplerini karşılayacak politikalar yürütmede 

başarılı olması beklenemezdi. Bu bağlamda vurgulanması gereken nokta, ekonomi merkezli 

dış politikaya geçiş süreci Türkiye’nin ekonomik, sosyal, siyasi olarak geçirdiği dönüşümle 

birlikte değerlendirilmelidir. Bu doğrultuda iki binli yıllarla birlikte; 

i)AB ile uyum sürecinde yapılan siyasi reformlar, 

ii)IMF anlaşmaları çerçevesinde küresel ekonomiye eklemlenme sürecinin hızlanması, 

iii)İlk iki maddenin sonucu olarak yaşanan gelişmelerin önce sistemi demokratikleştirmesi ve 

daha sonra sivil toplumun, baskı gruplarının ve iş çevrelerinin insiyatiflerinin önemli bir 

şekilde artması, dış politikanın demokratikleştirilmesi
30

 süreci ekonomi merkezli dış 

politikanın da dirençli ve köklü güvenlikçi anlayışlara karşılık güçlenmesinin önünü açmıştır.  

Son yirmi yıllık uluslararası ilişkileri belirleyen dinamikler incelendiğinde Davutoğlu’nun 

belirttiği gibi soğuk savaş süresince genellikle ithal ikamesi politikalarıyla bağımsız bir ulusal 

ekonomik alan oluşturmaya çalışan bölgesel güçler, seksenli yıllarda başlayan ve soğuk savaş 

sonrası gittikçe ivme kazanan ihracata dayalı kalkınma modelleri ile küresel ekonomik 

dengelerde yer edinmeye çalışan politikalara yönelmişlerdir. Bu değişim süreci ekonomi-

politik ile strateji arasındaki bağımlılık ilişkisini arttırmış ve ekonomik çıkar alanlarını 

diplomasinin ana unsurları haline getirmiştir. Bu bağlamda; ithal-ikameci ekonomik 

politikalardan ihracata dayalı kalkınmayı esas alan ekonomi politikalarına geçişi deneyen 

ülkeler ekonomik çıkarların takip edilmesini diplomasinin ana unsuru haline getirme ihtiyacı 

duymuşlardır.
31

 Dördüncü madde de bu doğrultuda: 
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iv)AB sürecinde köklü reformlar yapan, kendisinden önceki koalisyonun ekonomik kriz 

reçetesine sadık kalarak ekonomiyi sağlamlaştıran, bölgesel güç olabilmek için sert güçten 

ziyade yumuşak gücün araçlarını benimseyerek politik ekonomi stratejisini geliştiren bir 

siyasi irade ekonomi merkezli dış politika paradigmasının yerleşmesini sağladı. 

Bu paradigma çerçevesinde AKP’nin Türkiye’nin jeostratejik konumunun yeniden 

yorumlanmasına dayandırdığı ve özellikle yakın komşularıyla olan ilişkilerini şekillendiren 

yukarıda bahsettiğimiz üç ilke, politik ekonomiyle eklemlenerek ekonomi merkezli dış 

politikanın temel parametrelerini oluşturmuştur. Bu bağlamda “ekonomik çıkarların stratejik 

derinliği”
32

 ; 

 i) sivil toplum-baskı grupları ve iş çevrelerinin dış politika yapım sürecine aktif katılımı ve 

zaman zaman rehberliği,  

ii)ihracata dayalı kalkınma stratejisini benimseyen Türk ekonomisi için hayati öneme sahip 

yeni pazarların bulunması ve dış yatırımların ülkeye çekilmesi, 

gibi iki temel faktör bu üç ilkenin uygulanması sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Özellikle AKP’nin ulusal ve uluslararası meşruiyetinin ve politikalarının tartışıldığı ilk 

dönemlerinde yeni dış politika anlayışını anlamaya yönelik analizler Türk dış politikasında 

yaşanan dönüşümü farklı perspektiflerden değerlendirmiş ve AKP hükümetlerinin dış 

politikasını anlamlandırma çabalarına farklı boyutlarda katkı sağlayarak bu konudaki 

literatürün zenginleşmesini sağlamışlardır. Ancak bu analizlerden farklı olarak dış politikada 

politik ekonomi faktörü ile Türkiye’nin bölgede nüfuz alanını genişletme çabalarının arttığı 

bir dönemde ekonomi merkezli dış politika anlayışı neticesinde Türkiye’nin trading state 

(ticari devlet)’e dönüşmesi farklı metodolojik açılardan yaklaşımları zorunlu kılmaktadır. 

Nitekim, İskit’in de belirttiği gibi “Bugünün gerçeği dış siyaset ile ekonomik ilişkilerin 

birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığı, bunların karşılıklı etkileşim içinde bulunduğudur. 

Her dış politika adımında bir dış ekonomik ticari kollama unsuru olduğu gibi, her dış 

ekonomik faaliyette de dış siyaseti destekleme veya en azından ahenk içinde olma kaygısı 

bulunur.”
33

  Davutoğlu’nun yeniden yorumladığı Türkiye’nin jeostratejik pozisyonu ve bu 

pozisyonun değerlendirme amacında geliştirilen yeni araç ve stratejiler bölgede etkinliğini 

arttırmakta ve hatta Osmanlı Devleti’nin mirasçısı olarak tarihsel ve kültürel bağları 
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Türkiye’yi gelişen ekonomik ve siyasi nüfuzuyla bölgesel liderlik için doğal bir pozisyona 

itmektedir. Bu doğrultuda dikkat çeken husus, Davutoğlu’nun stratejik derinlik doktrini 

Türkiye’yi eski Osmanlı topraklarında daha geniş rol almaya çağırırken, zorlama ve 

yüzleşmeden ziyade dialog ve işbirliğini öncelemektedir.
34

 Neo-osmanlı yaklaşımı olarak 

eleştirilen bu iddialı söylem Türkiye’nin dış politika hinterlandına yeni bir boyut 

kazandırmaktadır. Davutoğlu önderliğindeki dış politika uygulamalarına geniş bir 

perspektiften bakıldığında neo-osmanlı yaklaşımına dayalı eleştirilerin
35

 Türk dış politikasının 

dinamiklerini yorumlamakta başarısız kaldığını söyleyebiliriz. Aksine,  Osmanlı Devleti 

döneminde yüzyıllarca birlikte yaşadığımız bölge ülkeleriyle ekonomik, sosyal ve siyasi 

ilişkilerimizin geliştirilmesinde bu ortak tarihten yararlanılması bu açıdan bakıldığında 

ideolojik olmak bir yana hiç olmadığı kadar rasyonel bir dış politika paradigmasına sahip 

olduğunu belirten görüşler
36

 bizce daha tutarlı ve yerindedir. Bu yaklaşımla Almanya’nın 

Avrupa’da denemiş ve başarılı olmuş çift yönlü politikasını örnek gösteren Davutoğlu 

Türkiye’nin bir taraftan yakın kara havzasında bölgesel güvenlik ve işbirliği alanındaki 

çalışmalara öncülük ederken diğer yandan özellikle kendisini güçlü hissettiği ekonomik ve 

kültürel alanlarda karşılıklı bağımlılık ilişkisini güçlendirecek adımlar atması gerektiğini 

savunmaktadır.
37

Bu noktada Davutoğlu’nun kitabında Türkiye’nin bölgesel ilişkileri 

konusunda çizdiği vizyonu aktarmak genel bir fikir vermesi açısından yerinde olacaktır. 

Davutoğlu’na göre; “jeopolitik -askeri gerçekler ekonomi-politik gerçeklerle uyumlu hale 

getirilmelidir. Aynı şekilde on iki ada’nın Anadolu anakarasına daha bağımlı hale gelmesi, 

Kuzey Irak’ın askeri olarak değil, ekonomik olarak GAP hattının güney kuşağını oluşturması, 

Tebriz-Van-Adana ve Tebriz-Trabzon hatlarının canlandırılarak İran ve Orta Asya kara 

bağlantısının devreye sokulması, Batum-Trabzon ve Köstence-İstanbul-Trabzon deniz 

bağlantılarının kadın ticareti için değil, gerçek bir entegrasyon için sektörel bazda 

desteklenmesi Türkiye’yi bir ekonomik geçiş merkezi haline getirecek ve gerginlikleri 

azaltacak dış politika araçlarını oluşturacaktır.” 

Bu parametreler üzerine geliştirilen dış politika uygulamalarında politik ekonominin bölgesel 

ilişkilerin geliştirilmesindeki kritik önemi ve bu uygulamaların Türkiye’nin trading state 
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konumunu güçlenmesini sağlayacak şekilde dış ticaretin doğu illerimizde de yapılmasına 

yaptığı katkı dikkat çekmektedir. Bu bağlamda dış politikaya getirilen bu anlayışın 

sonuçlarını orta ve uzun vadede görmek mümkün olmaktadır. “İhracatı arttıran dış politika”  

olarak değerlendirilen yeni yaklaşım ekonomi çevrelerinin yüzünü güldürürken, 2010 yılında 

Erzurum'da yaptığı konuşmada ihracat rakamlarını açıklayan TİM Başkanı Mehmet 

Büyükekşi, "Komşularımızla sorunlarımız azaldıkça, ticaret artmaya devam ediyor" diyerek  

Türk dış politikasında politik ekonominin geldiği noktayı özetlemiştir. Konuşmasında
38

  

Türkiye'nin siyaset ile ekonomi eksenlerini birbiriyle entegre biçimde yönetmeye başladığını 

vurgulayan Büyükekşi, siyasetin açtığı yoldan ekonominin, ekonominin açtığı yoldan 

siyasetin nüfuz ettiği bir dış politika uygulandığını belirterek trading state’in fonksiyonlarını 

tanımlamıştır diyebiliriz. Bu politikanın sınır ticareti üzerinden komşularımıza sınır 

bölgelerde yer alan illerimizin ekonomisine katkısı da gün geçtikçe artmaktadır.  Ulaşım 

imkanlarının geliştirilmesi, sınır ticaretinin yaygınlaşması sonucunda bu illerimizde yatırım 

faaliyetleri artmakta ve bölgenin temel sorunlarından olan işsizlik sorununa olumlu katkılar 

yapmaktadır. Ortadoğu sınırına yakın GAP bölgesinde yer alan Adıyaman, Batman, 

Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinin ihracatındaki artışın 

''komşularla sıfır sorun'' politikasının etkileriyle hızla artmakta olduğu ihracat istatistiklerine 

yansımaktadır. Söz konusu illerimizin yıllardır süren terör faaliyetleri sonucunda ekonomik 

olarak geri kalmışlığı ve ekonomik sıkıntıların terörü besleme faktörü göz önünde 

bulundurulduğunda bu istatistiklerin trading state olma yolunda Türkiye’nin aldığı yolu 

göstermektedir. Özellikle Halep ile bağlantı üzerinden Ortadoğu’ya açılma başarısını gösteren 

sanayide yapılan yatırımlarla büyüyen Gaziantep
39

 ve tarihi camileri, manastırları ve 

kiliseleriyle inanç turizminde son dönemde adından sıkça söz ettiren Mardin
40

 parlayan iki il 

olarak Ortadoğu ile entegrasyon sürecinde mikro örnekler olarak ön plana çıkmaktadır. 

Ayrıca genel olarak bölge ihracatı artış hızının Türkiye ihracatının artış hızının 

üzerinde gerçekleşmesi,
41 siyasi sonuçları bir yana ''komşularla sıfır sorun'' politikasının 

ekonomik olarak olumlu sonuçlara yol açtığını göstermektedir.  
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Fransa-Almanya önderliğinde AB tecrübesinin kuruluş amacı ve uzun vadede sonuçları göz 

önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin bölgesinde inşa etmeye çalıştığı barış-istikrar havzası 

çok hayalci bir politika olarak görülmemelidir. Zira diğer alanlarda ilişkilerin gelişmesini 

engelleyen siyasi sorun ve önyargıların üstesinden gelinip ekonomik ilişkilerin 

geliştirilmesiyle birlikte kronik hale gelen söz konusu sorunların çözülmesi yolunda zeminin 

oluşmaya başladığı görülmektedir. 

Türkiye bölgede etkin bir güç olmak istiyor ve bu gücünü sürekli kılmayı hedefliyorsa 

komşularıyla kronik hale gelmiş sorunların kendi potansiyelini ortaya çıkarmasına engel 

olmasına müsaade etmemelidir. Tarihsel ve kültürel bağların değerlendirilerek bölgeye atılan 

her bir adım katlanarak Türkiye’ye çok boyutlu kazanımlar olarak geri dönmektedir. Bölgenin 

liderliğine oynayan iki ülkeden Türkiye ve İran’ın bölgesel vizyonu kıyaslandığında 

ekonomik-sosyal-kültürel projeleriyle bölgeye heyecan getiren Türkiye’nin halklar nezdinde 

aldığı destek çok da şaşırtıcı olmamalıdır. Bu açıdan bakıldığında Türkiye açık bir şekilde 

ekonomik ilişkilerin çeşitlendirilmesi, yeni pazarlara açılım gibi değişen global koşullara, 

özellikle Avrupa’nın derin bir duraklama dönemine girdiği ve global ekonomi ekseninin 

küresel krizle birlikte doğuya kaydığı bir zamanda dinamik bir tepki vermektedir.
42

 

Son on yılda izlenen bu politikaların başarısının ve sürdürülebilirliğinin “Arap Baharı” ile 

birlikte sorgulanmaya
43  başladığı bu günlerde Türk dış politikasının Ermenistan-Kıbrıs- 

Suriye gibi kronik sorunlarına elde ettiği sonuçlar tartışılmakta ve kısa vadede istenilen siyasi 

sonuçları verememesi nedeniyle eleştirilmektedir. Ancak temelleri on yıllar öncesine ve çok 

farklı nedenlere dayanan bu sorunların çözümü için beş-on yıllık süreçler içerisinde sonuç 

beklenmesi gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Bugün uzun vadede bölgenin kaderini 

değiştirecek tarihi dönüşümlerin yaşandığı bir dönemde, özellikle bölgeye etki etmek  isteyen 

bölgesel ve küresel aktörlerin yeni pozisyonlar aldığı bir konjonktörde Türk dış politika 

yapıcılarının hedeflerinde sapmalar olsa da herşeye rağmen hiçbir komşumuzla on yıl evvel 
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olduğumuzdan daha kötü bir durumda olduğumuzu söylemek pek mümkün 

görünmemektedir.
44

 Ancak dış politikada yeni paradigmanın başarıyla uygulandığı 2003-2011 

yılları sonrasında bugün yaşanan gelişmeler dış politika yapıcılarını yeni meydan okumalar ve 

eleştirilerle karşı karşıya getirmektedir. Zira Türkiye, değişen dünyada, kendisini kapsamlı bir 

şekilde dönüştüren bir ülke olarak, dünyanın en istikrarsız bölgesinde ‘istikrar havzası’ 

yaratmak gibi kapsamlı bir ideal ekseninde dış politikasını yeniden yapılandırmakadır.
45

  

Ekonomik karşılıklı bağımlılık ve işbirliğinin uzun vadede siyasi sorunların tartışılıp 

çözülmesine zemin hazırlayacağı varsayımından yola çıkarak izlenen politikaların sonuçları 

hakkında peşin hüküm vermektense elde edilen somut veriler üzerinden analiz yapmak ve 

gelecek üzerine tahmin yürütmek daha yerinde olacaktır. Nitekim, bugün ABD, Rusya ve 

Fransa gibi küresel güçlerin dahi dış politikalarını bölgemizde yaşanan olaylara adapte etmeye 

çalıştığı bir dönemde Türk dış politikasının son yıllardaki kazanımlarını küçümsemek veya 

yok saymak uzun vadeli çıkarlarımızla örtüşmemektedir. 

Bu bağlamda orta büyüklükte bir devlet olan Türkiye’nin bölgesel güce dönüşebilmesi için 

gerekli olan ekonomik güç bazında değerlendirildiğinde artan etkisi uzun vadeli sonuçların 

ipuçlarını karşımıza çıkarmaktadır. Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik değişim, süregelen 

tüm yapısal sıkıntılarına rağmen küresel kriz döneminde makro değerlerdeki olumlu 

göstergeler, bölgeyle kıyaslandığında görece olarak başarıyla işleyen demokrasisi temel dış 

politika prensiplerinden bölgesel bütünleşme ve zenginleşmenin sağlanması yolunda 

Türkiye’yi öncü konuma getirmektedir. Domino etkisi şeklinde Kuzey Afrika boyunca yakın 

komşumuz Suriye’ye kadar dayanan ve sonuçları hala kestirilemeyen Arap Baharı süresince 

otoriter-diktatör rejimlerini deviren bölge halkları Türkiye’yi model olarak görmekte, 

ekonomik refah ve demokrasi konularında islam ve batı değerlerini harmanlamış Türkiye’nin 

tecrübelerinden faydalanmak istemektedirler. Başbakan Erdoğan’ın Arap baharını içeren son 

gezisinde aldığı teveccüh
46

, komşularla sıfır sorun politikasının temel hedefi olan bölge 

ülkelerinin demokrasi, ekonomik refaha ulaşma doğrultusunda dönüşmesiyle birlikte 

Türkiye’nin bölgesinde nasıl bir konuma gelebileceği konusunda somut bir örnek olarak 

görülmektedir. Son olarak Brookins Enstitüsü tarafından bölgede yapılan anketin sonucu
47

 bu 
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doğrultuda detaylı verileriyle Ortadoğu’da değişen Türkiye profili ve algısına yönelik ilginç 

sonuçlar içermektedir.
48

 

2. bölümde detaylarıyla inceleyeceğimiz ekonomi diplomasisinin araçları vasıtasıyla izlenen 

dış politikada, ekonomik ilişkilerin gelişmesine yönelik imzalanan ticaret anlaşmaları ile Türk 

mallarının tüketiminin artmasının, turizm etkinliklerinin artmasına yönelik vizelerin 

kaldırılması ve kültürel yakınlaşmayı sağlayan Türk dizilerinin artan etkisi gibi faktörlerin 

bölgede Türkiye’nin yumuşak gücü üzerindeki etkisi gözden kaçmamalıdır. Yıllardır bu ilke 

çerçevesinde araçsallaştırılan söz konusu politikaların orta vadede etkileri Ortadoğu ve Kuzey 

Afrika halklarının nezdinde ortaya çıkmış gözükmektedir. Otoriter-diktatör zümre 

yönetimlerinden ziyade, bölge halklarının nezdindeki bu bakış açısının demokrasinin işler 

hale gelmesiyle uzun vadede ortaya çıkaracağı etkiler açısından da ümit vermektedir. 

Türkiye’nin sadece anti-İsrail retoriğiyle değil, bu konudan tamamen bağımsız olarak son 

yıllarda artan ekonomik gücüyle bölgesel güç olarak uluslararası siyasette yükselen ivmesiyle 

Ortadoğu’da model alınması önemli bir durumdur. Bu durumun temelini oluşturduğunu 

düşündüğümüz ekonomik dönüşümünün ve Türkiye’nin “ticari devlet” konumuna gelmesini 

sağlayan aktör ve araçların incelenmesi bu aşamada yerinde olacaktır. 
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2) Türk Dış Politikasında Yeni İktisadi Aktörler ve Araçlar 

 

2.1 Türk ekonomisinde yaşanan dönüşüm ve Yeni İktisadi Aktörlerin 

ortaya çıkış süreci 

AKP iktidarı döneminde ekonomi merkezli dış politikanın ekonomik, siyasi ve sosyal 

temellerinin inşa edilerek Türkiye’nin trading state’e dönüşmesi sürecine katkı sağlayan 

aktörler olarak   küçük ve orta boy işletmelerden oluşan yükselen yeni orta sınıfın son 10 

yılda kazandığı ivme ve geniş ölçekli kurumsal yapılarıyla yeni iktisadi aktörler olarak ortaya 

çıkış süreci incelendiğinde Türk dış politikasının son dönem analizlerinde eksik kalan boyut 

tamamlanmaktadır.  İşte bu yeni orta sınıfın yeni iktisadi aktörler olarak ortaya çıkışı Türk 

ekonomisinde 1980 sonrası yaşanan ve iki binli yıllarda ivme kazanan dönüşüm ile birebir 

ilişkilidir. Bu yüzden bu süreçten kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. Türkiye 

ekonomisindeki yaşanan dönüşümün yapısal temelleri ilk olarak, 24 0cak kararları ile 1980 

yılında atılmış ve bu yıldan sonra ithal-ikameci ekonomiden ihracata dayalı ekonomik 

politikaların uygulanmasıyla birlikte serbest piyasa ekonomisini esas alan liberalleşmeye 

dönük süreç başlamıştır. Ancak finansal regülasyonlar sağlanmadan, rekabete açık bir 

ekonomi oluşturulmadan atılan adımlar, daha önce değindiğimiz şekilde 1990’lu yılların 

siyasi, sosyal karmaşasının ekonomik boyutta da kendisini göstermesiyle birlikte 

makroekonomik ve siyasi istikrarsızlık ile sonuçlanmıştır. Bu yıllarda istikrarsız  büyüme 

oranları, yüksek enflasyon, yüksek iç ve dış borç, kamu açıkları ve cari açık ekonominin 

temel sorunları olmuştur. Bu sorunların birikimi ile 1994 krizi ardından da 2001 krizi 

yaşanmıştır. Sonuç olarak Türkiye ekonomisinin küresel ekonomi ile entegre olma süreci 

hedeflenen sonucun çok altında kalmıştır. Avrupa Birliği ile ilişkilerde bir dönüm noktası 

olarak görülen Gümrük Birliği Antlaşması’nın imzalanarak serbest piyasa ekonomisinin 

hukuki altyapısı ve AB çıpasında küresel sanayileşmiş ekonomilerle entegrasyonun zemini 

inşa edilmiş olmasına rağmen türk ekonomisindeki kurumsal ve yapısal altyapı eksiklikleri bu 

dönüşüm sürecinde dış piyasalarla rekabete hazır olmayan Türkiye’de ayrıca mali disiplin 

güvence altına alınmadan liberalize edilen yerel finansal piyasalar uluslararası 
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spekülasyonlara karşı savunmasız bırakıldı ve bu kırılgan yapı nihayetinde 2001 krizini çok 

derinden yaşayarak iflas etmek zorunda kalmıştır.
49

  

2001 Krizinin hemen ardından Kemal Derviş önderliğinde IMF ve Dünya Bankasının yol 

göstermesiyle uygulamaya konulan ekonomik program sayesinde, türk ekonomisinde 

belirginbir toparlanma sürecine girilmiştir.
50

 2002 yılının sonunda iktidara gelen AKP de bu 

programa sadık kalarak alınan kararları uygulamaya tek başına iktidar olmanın verdiği 

avantajla da devam etmiştir. 2002 ekonomik krizi bu bağlamda acı bir ders olmasının yanı sıra 

fırsata dönüştürülmüş ve bir daha aynı duruma düşmemek için köklü reformların 

uygulanmasında itici güç olmuştur. Bu programın başarıyla gerçekleştirilmesi sonucunda; 

Kamu mali disiplinin sağlanması, Merkez Bankası’nın bağımsızlığının tesis edilmesi, 

enflasyon hedeflemesi rejimine geçilmesi ve bankacılık reformunun gerçekleştirilmesi gibi 

konularda reformlar yapıldı. Bu reformlarla yüksek büyüme oranları hedeflenerek ihracata 

dayalı büyüme stratejisi benimsenerek derinleştirildi. Gümrük Birliği’nin işlemeye 

başlamasıyla artan ticari entegrasyon sonucu ilk olarak 100 milyar dolarlık ihracat hedefi 

aşıldı. 2001 kriziyle başlayan reform süreci ekonomide yeni bir dönemi başlatırken, bu 

dönemin sürdürülebilir ekonomik büyüme ile devam ettirilmesi amacı, bu yönde atılan dış 

politika adımlarıyla birlikte diplomaside yeni bir anlayışı zorunlu hale getirdi.  

Bölgesel güç olabilmek için güçlü ekonominin esas alınmasıyla birlikte birçok makro ve 

mikro göstergede olumlu sonuçlar alınmasına rağmen geçen dokuz yıllık süre içerisinde 

Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu yapısal dönüşümün birtakım riskleri de beraberinde 

getirdiği gözlemlenmektedir. Avrupa ülkelerinin içinde bulundukları duruma göre nispeten 

daha iyi durumda bulunan ekonomide makro reformlar yapılırken ihracata dayalı büyüme 

stratejisinde ara malı ithalat mallarınının üretimine geçilememesi sonucunda ihracat 

rakamlarıyla birlikte dış ticaret açığıda ithalat lehine gelişmekte ve ortaya çıkan cari açık 

sorununa neşter vuracak yapısal dönüşümler ertelenmektedir. Ayrıca işsizlik, gelir dağılımı 

gibi mikro ekonomik düzeyde süren sorunların.
51

 Bu çalışmanın konusu olmamakla birlikte 

yüksek ekonomik büyümenin sürdürülmesi ve 2023 yılı için hedeflenen rakamlara ulaşılması 

yolunda ilk aşamada çözülmesi gereken sorunların vakit kaybedilmeden tartışılıp çözüme 

yönelik köklü düzenlemeler yapılmalıdır. 
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2.1.2 Dış politikada yeni aktörler  

Bu aşamada, AKP dönemi dış politika uygulamaları ve Türkiye’nin 1980 itibariyle 

ekonomide ivme kazanmasını sağlayan ekonomik reformların değerlendirmesini yaptıktan 

sonra bu iki sürecin birbirleriyle eklemlenerek Türkiye’nin “ticari devlet (trading state)” 

haline gelmesinin temel dinamikleri olarak yükselen yeni aktörleri incelememiz yerinde 

olacaktır. Daha önce değindiğimiz gibi 2002 yılı Türkiye için siyaset ve dış politika 

alanlarında yeni bir anlayış ve paradigma inşasının başlangıç yılı olmasının yanı sıra 

ekonomik krizlerin birbirini izlediği bir dönemden sonra ekonomik ve sosyal dönüşümlerin de 

başlangıç noktası olarak önem taşımaktadır. Zira, tarih boyunca yaşanan örneklerden de 

gözlemlenebileceği gibi ekonomik büyüme ve kalkınmaya paralel olarak toplumların da farklı 

yollardan dönüşmesi kaçınılmaz olmaktadır. Orta sınıfın genişlemesi neticesinde siyasi ve 

ekonomik gücün dar ve elit bir kesimin tekelinden çıkartılarak toplumun geniş tabanına 

yayılması, sivil toplumun gelişerek ülkenin demokratikleşme sürecine katkı sağlaması bu 

dönüşümün temel dinamiği olmaktadır. Bu bağlamda dış politika perspektifinden 

değerlendirdiğimizde politik ekonominin ağırlığının özellikle AB pazarlarına alternatif 

bölgelerde artmasının sonucu, Türk ekonomisinin geleneksel sermaye elitinin yanında farklı 

kesimlerin de bu açılan kanallardan yararlanarak güçlendiği görüldü. Sermayenin 

Anadolu’nun içlerine kadar yayılarak yükselen yeni orta sınıfın AKP’nin arkasındaki 

toplumsal koalisyonun en geniş tabanını oluşturması ve bu koalisyonun iç politika kadar dış 

politikayı da etkilemesi trading state’in önemli bir boyutu olarak incelenmeyi hak etmektedir. 

Nitekim geçen on yıllık süreç boyunca, Türk ekonomisinin dönüşümü ve yeni yönelimi, 

yaratılan ticaret imkanlarının muhafaza edilip arttırılmasını isteyen yeni bir siyasi taban 

yaratmakla kalmamış, bu ekonomik gerçekliği de dikkate alan yeni dış politikanın da geniş 

ölçüde kabullenilmesini sağlamıştır.
52

 Bu süreç ve yeni iktisadi aktörlerin siyasi iktidarlar 

ortak çıkarlara dayalı ilişkileri, 3.dönemine giren AKP iktidarının arkasındaki toplumsal 

koalisyonun kilit noktalarını içermesi sebebiyle Türk siyasal yaşamının analizi için de son 

derece önemlidir.  

2002 yılı, Türkiye’de ekonomiden siyasete yeni aktörlerin ortaya çıkış sürecini başlatırken, 

dış politika yapım sürecinin de bu dönüşümden etkilenmesi kaçınılmaz oldu.  Siyasi geçmişi 
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ve Türkiye’nin geleceği hakkında savundukları idealler açısından geleneksel politika 

yapıcılardan farklı bir kimliğe sahip AKP, hedefleri ve parti programları itibariyle en başta 

kendisi savunduğu yeni paradigmayla dış politikada öncü bir aktör oldu ve daha sonra 

toplumun farklı kesimlerinden, farklı dünya görüşlerine sahip yeni ekonomik ve siyasi 

aktörlerin dış politika yapım sürecine dahil olmasının önünü açarak söz konusu aktörlerin 

yükselmesinin itici gücü oldu. Bu sebeple, yükselen yeni iktisadi aktörleri, iktidarında onuncu 

yılı tamamlayan bir siyasi iktidardan bağımsız anlamaya çalışmak ve bu karşılıklı yapıların 

dış politika yapım sürecinde birbirini etkileme sürecini görmek gerekmektedir. Nitekim,   

Shahin Vallée’nin makalesinde
53

 belirttiği gibi AKP’nin yükselişi sıklıkla sosyolojik 

temellere indirgenmektedir. Ancak Vallée’ye göre bu temellerin dışında derin ekonomik ve 

endüstriyel dönüşümden kaynaklı sonuçlar itibariyle Türkiye ekonomisinin arkasındaki öncü 

ve dinamik güçler artık cumhuriyet tarihi boyunca büyüyen geleneksel sanayi eşrafı değil, 

tarihsel olarak daha az politik destek ve himaye gören binlerce küçük ve orta boy yatırımcı ve 

işadamlarıdır. Türkiye iktisadi ve siyasi hayatını dönüştüren bu iç dinamikler doğrultusunda 

son dönemde yükselişe geçen yeni orta sınıfın aktif dış politika yapım sürecine eklemlenmesi 

ve yeni paradigmayi desteklemesi ile birlikte ekonominin dış politikada bir araç olarak 

kullanılması konusunda zemin sağlanırken aynı zamanda bahsettiğimiz eklemlenmeyi 

sağlayacak “stratejik paradigma” ve bu eklemlenmenin sahada uygulama alanı bulabilmesine 

imkan sağlayacak uluslararası konjonktörün örtüşmesi birarada yaşanmıştır.
54

 

Kirişçi’nin, Richard Rosecrance’nin kavramını Türkiye’ye uyarlayarak yaptığı tanımına bu 

aşamada tekrar ele alırsak ticari devlet (trading state); çıkarları ve öncelikleri Türkiye’nin 

geleneksel dış politika yapıcılarından farklı olan geniş bir yelpaze içindeki aktörlerin dış 

politika yapım süreci ve diplomatik oyun sürecine katılımını ifade etmektedir. Kirişçi’ye 

göre ticari devletin yükselişi geleneksel dış politika yapıcılarını da dönüştürmüş ve 

dönüştürmeye devam etmektedir. Yeni aktörler ayrıca Türkiye’nin ulusal güvenliğinin 

sadece dar anlamda ulusal güvenlik ile belirlenemeyeceğini, aynı oranda ticaret ihtiyacı, 

ihracat pazarlarının genişletilmesi ve doğrudan yabancı yatırımın cezbedilmesi gibi 

ekonomik faktörlerin de önemini vurgulamaktadırlar.  

Daha önce değindiğimiz gibi ekonomi merkezli dış politikanın temellerinin atıldığı Özal 

döneminde güçlenen burjuvazi gerek kabinedeki yirmiden fazla işadamı kökenli bakanla, 

gerekse de Özal’ın liderliğiyle dış politikada doğrudan temsil ediliyor, dış politikadaki 
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gelişmelerden çok etkilendikleri için dış politika sürecine katılarak Dışişleri Bakanlığı’ndan 

brifingler alıyorlardı.
55

 Seksenli yıllardan itibaren geçen son 25-30 yıllık süreç içinde yapmış 

oldukları üretim gücü ve istihdam kapasitesiyle ekonomide, iç ve dış politikada etkinliğini  

ortaya  koyan  “Anadolu  kökenli  yeni  orta  sınıf” veya artık literatürdeki kavramıyla  

“Anadolu  kaplanları”
56

   diye adlandırılan sınıf iki binli yıllarla birlikte kurumsallaşmasını 

tamamlayarak  son dönemlerde Türkiye’nin dış politikasının etkili aktörleri arasına girmiştir.  

TÜSİAD gibi İstanbul sermayesini temsil eden güçlü bir aktörün dışında bu çalışmada 

üzerinde durduğumuz aktörler çalışmamız boyunca incelediğimiz Türkiye’nin içinden geçtiği 

siyasi, ekonomik ve dış politik dönüşüm sürecinde aktif rol oynayan ve yukarıda tanımını 

yaptığımız yeni iktisadi aktörler olacaktır. Anadolu’nun dört bir tarafında sayıları giderek 

artan, bölge ve dünyaya açık, girişimciliğin sınırlarını zorlayan büyüklü-küçüklü dernek ve 

organizasyonlar Türkiye’nin siyasi ve ekonomik dönüşümüne öncülük eden aktörler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, söz konusu aktörlerin siyasi iktidarla ortak çıkarlar 

temelinde bir araya gelerek politika tercihlerini belirlemesinde veya dış politika yapım 

sürecinde aldıkları aktif rolün altında yatan nedenleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 

 

 

i) Sosyal- Siyasi Temsiliyet 

İç ve dış siyasette ekonomik büyüme ve kalkınmaya verilen önceliğin bir yansıması olarak 

çıkarları bu politika anlayışıyla örtüşen ve daha önceki dönemlerde ekonomi ve siyasette 

temsil edilemediğini düşünen
57

geniş bir tabanın bugün toplumsal merkezle siyasi merkezi  

birleştirme hedefinde olduklarını söyleyen siyasi iktidar tarafından her platformda çok güçlü 

bir şekilde desteklendiği görülmektedir.
58

 Karşılıklı olarak gelişen bu pragmatik ilişkiler 

neticesinde siyasi iktidarın arkasındaki toplumsal koalisyonun en güçlü yapısına sahip orta 
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sınıf ticari burjuvazisi iç politikada Türkiye gündemini belirleyen meselelerde daha önce hiç 

olmadığı ölçüde etki gücüne ulaştığı görülmektedir.
59

  

 

ii) Ekonomik Çıkarlar 

“Anadolu kaplanları” nın ortaya çıkışı, dış politika perspektifinden ilginç bir durum teşkil 

etmektedir. Bu terim, Anadolu şehirlerindeki küçük ve orta  ölçekli ancak son derece dinamik 

işletmeleri temsil etmektedir. Bu girişimciler, Türk sanayisinin gelen yerleşik isimlerinden 

daha muhafazakar olup iktidardaki AKP’nin önemli destekçileri arasında bulunmaktadır. 

Ölçek ekonomisinin yokluğunda ve Batı’daki daha gelişmiş pazarlarda rekabet etme güçlüğü 

karşısında, bu yeni sanayiciler Türkiye’nin doğu ve güney komşularında göreceli bir avantaj 

yakalamışlardır. Dolayısıyla, bu girişimciler hükümetten, dostluk kurulan Irak ve Suriye’nin 

yanı sıra Afrika’daki pek çok ülkede, ticaret yapabilecekleri yeni sahalar açmasını isteyerek 

baskı grupları ve lobi faaliyetleri ile politika yapım sürecine etkide bulunmaktadırlar.
60

 

Siyasi iktidar ile uyuşan çıkarların geliştirilmesiyle dış politikada yapılan açılımlar bu 

aktörlerin ekonomik faaliyetleriyle desteklenmektedir. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlar 

seviyesinde yapılan yurtdışı gezilerde işadamlarının yoğun katılımı bu karşılıklı çıkar 

ilişkisinin sonucunda Türk dış politikasının nüfuz alanının genişlemesine katkı sağlamaktadır. 

Son yıllarda devletin en üst kademelerinin ortak bir anlayışla yurtdışına yaptığı gezilerde 

işadamlarıyla birlikte gezi geleneği'ni başlatması ve Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar 

seviyesinde gerçekleştirilen Çin
61

, Katar
62

, İngiltere, Hollanda
63

 ve Afrika gibi dış gezilerde 

yeni yatırım fırsatlarından ve ticari ilişkilerden yararlanacak işadamlarının katılımını 

sağlamak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Dış Ekonomik İlişkiler 

Kurulu'ndan (DEİK) çalışmaların yapılması devlet- özel sektör dayanışmasının somut örneği 
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olarak karşımıza çıkmaktadır. Örnek verecek olursak, krizinden derinden hissedildiği 2009 

yılında sadece Çin'e yaptığı gezide 2.9 milyar dolarlık iş kapısı açan Cumhurbaşkanı Gül, 

görevinin ilk iki yılında kırk beş ülkeye binlerce işadamı götürüp on milyarlarca dolarlık 

anlaşmalar yapılmasını sağladı.
64

 Üst düzeyde gerçekleştirilen bu geziler sayesinde ortaya 

çıkan yeni ticaret alanlarının ve yakın havzadaki ülkelerle geliştirilen ticari bağlantıların 

sonucunda gelişen süreçte “Anadolu Kaplanları” nın rekabette zorlandığı Avrupa pazarlarına 

alternatif olarak ulaştığı bu yeni pazarlar sayesinde Türk ekonomisi ve ihracatı üzerinde artan 

etkisi göze çarpmaktadır. Türk dış politikasıyla paralel bir şekilde etki alanı genişleyen yeni 

iktisadi aktörlerin başarısı ülke içi ekonomik rakamlara da yansımaktadır. Nitekim, 1990’lara 

girilirken Türkiye’nin ilk yirmi holdingi arasına Anadolu’dan giren olamazken, şimdi 

Boydak, Sanko, Naksan gibi holdinglerin bu listede artan bir şekilde yer aldığı görülmektedir. 

Ayrıca, Anadolu sermayesinin gelişmesinin bir uzantısı olarak  Gaziantep, Kayseri, Konya, 

Malatya, Denizli gibi illerde yeni bir işçi sınıfı yükseldiği gözlemlenmektedir. Sanko’nun, 

Boydak’ın fabrikalarında çalışan işçiler, yarının Anadolu ‘orta sınıfı’ olarak 

yükselmektedirler.
65

 Yaşanan bu gelişmelerin Anadolu illerinin makro göstergelerine de etki 

etmesi kaçınılmaz bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. 2002 yılının sonunda 1 milyar 

doların üzerinde ihracat yapan 5 il varken, 2011 yılı sonu itibariyle Konya ile Antalya'nın da 

katılmasıyla bu sayı 16'ya çıktı.
66

 Söz konusu illerin 2011 genel seçimleri sonuçları ele 

alındığında iktidarın oylarını arttırdığı iller arasında olması karşılıklı çıkar ilişkilerinin 

uyumunu göstermesi açısından dikkat çekmektedir. Sadece bu iki veri, eş zamanlı Anadolu 

sermayesinin yükselişi ve dolayısıyla Türk ekonomisindeki artan etkisi ve AKP’nin arka 

arkaya seçim başarılarının altında yatan temel faktörün arasındaki korelasyon üzerinden 

siyaset-ekonomi arasındaki ilişkiyi göstermektedir. 

iii) Ortak Bölgesel ve Küresel Vizyon 

Yeni iktisadi aktörler, sivil toplum örgütleri ve işadamları dernekleri kanalıyla baskı grupları 

oluşturarak  dış politika yapım sürecinde talep ve önerileriyle etkin, uygulama aşamasında da 

insiyatifleriyle  aktif  roller üstlenmektedirler. Nitekim, Kirişçi’nin belirttiği gibi Türk 

ekonomisinin liberalleşmesi ve dış politikada askeri-siyasi karar alma sürecinden ticari 

devlete dayalı politikaların uygulanmaya başlaması Türk dış politikasının dönüşmesini 
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sağlayan temel parametreler olarak karşımıza çıkarken, bu süreçte aldıkları insiyatifler ve 

girişimcilikleriyle yeni iktisadi aktörler etkileri günden güne arttırmaktadır. Son  25  yılda  

ortaya  çıkan  ve  ticari  alanda,  istihdam  sağlamada  ve  sermaye birikiminde  önemli  

mesafe  alan  yeni  “Anadolu  burjuvası”  Türkiye’nin  iç siyasetinde elde ettiği gücü son 

yıllarda yapılan seçimlerde ortaya koydu. Şimdi ise Türkiye’nin “yeni burjuvası”nın 

kazanmış olduğu bu gücü, ülkenin dış siyasetinde de  etkili  kılmaya  başladığı  görülmektedir.  

En  azından  mevcut  yönetimin  dış politikasında  özellikle  Orta  Doğu  ve  Afrika’ya  yönelik  

politikasında,  önemli motivasyon ve destek sağlamaktadır.
67

 

Bu uygulamaların örnekleri son yıllarda geleneksel AB politikalarının yanı sıra Ortadoğu, 

Kuzey Afrika ve Latin Amerika ile ilişkilerde yaşanan birçok politikada gözlemlenmektedir.  

Demokratikleşme süreciyle birlikte sivil toplumun ve özellikle işadamlarının dış politikada 

artan etkisi ve yeni aktörlerin bu süreçte ekonomik çıkarlarının gereksinimleri sonucunda 

yaşanan etkileşim devlet ve sivil toplum arasında kazan-kazan politikası haline gelmiştir. Bu 

aktörler aracılığıyla dış politika uygulamalarının talep edilen alanlara kanalize edilmesi ve 

yeni coğrafyalara bu aktörler üzerinden nüfuz edilmesi sonucunda hem demokratik bir ülke 

olmanın bir sonucu olarak dış politika adımları daha meşru hale gelmekte, hem de ekonomik 

refah ve büyüme hacminden toplumun daha geniş kesimleri pay almaktadır. Birbirine paralel 

olarak yaşanan gelişmeler sonucu Türk işadamlarının özellikle Ortadoğu ülkeleriyle artan 

ticari ilişkileri ekonomik, sosyal, kültürel etkileşimin önünü açarken hem ihracata dayalı Türk 

ekonomisi için hayati öneme sahip yeni pazarların açılmasını sağlamakta hem de Türkiye’nin 

söz konusu ülkelerde nüfuzunu arttırmasını sağlayarak bölgesel güç olma hedefini 

derinleştirmesine imkan vermektedir. 

Dış politikada politik ekonomi ayağını oluşturan aktörlerin, vizyon ve faaliyetlerinin bu 

aşamada ele alınması söz konusu aktörlerin nasıl yeni iktisadi aktörler olarak ön plana 

çıkmaya başaladığının anlaşılması açısından yerinde olacaktır. Bu aşamada içinde yüzlerce 

küçük ve orta boy işletmeleri ve işadamları derneklerini barındıran iki etkin derneği 

invelenmektedir. 

            

 

                                                           
Söz konusu iller Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, 

Konya, Manisa, Mersin, Sakarya ve Trabzon oldu. 
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MÜSİAD 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD); hakkın ve hukukun, adaletin ve eşitliğin, 

barışın ve güvenin, refahın ve mutluluğun sağlandığı; tarihe ve topluma mal olmuş mahalli ve 

evrensel değerlerin korunduğu, gözetildiği; kendi içinde bütün, bölgesinde etkin, dünyada 

saygın bir Türkiye için yola çıkan hassasiyet sahibi iş adamlarının, 5 Mayıs 1990 tarihinde 

İstanbul’da kurdukları bir  “İşadamları Derneği” dir.
68

 

Bu yapısıyla Türk burjuvazi tarihinde görece genç bir geçmişe sahip olan MÜSİAD, özellikle 

son yıllarda yakaladığı ivmeyle Türk ekonomisine yön veren ve doğrudan etki eden 

işadamları derneklerinden biri haline gelmiştir. Türkiye genelinde 33’ye ulaşan şube sayısı, 45 

farklı ülkede yaklaşık 105 irtibat noktasıyla 3.300’den fazla üyeyi ve GSMH'nın %15'ini 

karşılayan, ihracata ise yaklaşık 17 milyar dolar katkısı olan, yaklaşık 1.200.000 kişiye 

istihdam sağlayan ve yıllık ortalama 5 milyar dolara yakın yatırım yapan 15.000 işletmeyi 

temsil eden dinamik bir güce ulaşmıştır. MÜSİAD ayrıca iş dünyası için olduğu kadar 

toplumun diğer kesimleri için de örnek bir eğitim, rehberlik, danışmanlık merkezi haline 

gelen, uygulama ve çalışmalarını profesyonel düşünce zeminine oturtan, kurumsal kimliğini 

tamamlayarak, bunu ISO 9001:2000 Kalite Belgesi’yle tasdik ettiren güçlü bir “Sivil Toplum 

Kuruluşu”dur.
69

 

Politik ekonominin Türk dış politikasının gündemini belirlemeye başladığı dönemle birlikte 

iktisadi bir aktör olarak konumunu pekiştiren MÜSİAD geleneksel sermaye elitinden farklı 

yapılanması, başarılı ivmesi ve artan etkisiyle akademik çalışmalara da konu olmaktadır.
70

 söz 

konusu yeni dış politika anlayışına açıkça destek verdiği gerek dernek yayınlarında gerekse de 

yazılı ve görsel basında derneğin yetkili isimlerinin verdiği demeçlerde gözlemlenmektedir. 

Türk dış politikası ve türk ekonomisinin detaylı bir şekilde ele alındığı “Yükselen Değer 

Türkiye” konulu araştırma raporunda
71

, MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad Vardan son dönem 

Türk dış politikasına MÜSİAD’ın bakışını: “Komşularımızla hızlandırmaya çalıştığımız 

ekonomik ve toplumsal entegrasyon da, bölgemizde refah ve huzur getirmesi bakımından 

oldukça önem arz etmektedir. MÜSİAD yıllardır bu siyasetin sözcüsü olmuş, bu coğrafyanın 

ihmal edilmemesi gerektiğini defalarca dile getirmiştir. Özlemle beklediğimiz bu gelişmeleri 
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görmek ülkemiz adına bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir” şeklinde ifade ederken, 

uluslararası arenada daha önce temelleri atılmış olan proaktif ve barış eksenli dış siyasete 

devam edilerek komşularımızla olan ekonomik ve sosyal entegrasyonu daha da fazla 

derinleştirmek için yeni adımların atılması gerektiğini belirtmiştir. Yeni Türk dış politikasına 

paralel olarak üyelerinin farklı coğrafyalara kanalize eden MÜSİAD bu doğrultuda dış 

ülkelerle gerçekleştirdiği ticari heyet programları, fuarlar ve ziyaretlerle dış politikanın politik 

ekonomi ayağının derinleşmesine katkı sağlamaktadır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 

himayesinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 71 ülkeden işadamlarının katıldığı, beraberindeki 

ticari faaliyetlerle bir araya gelinen uluslararası bir platform olan International Business 

Forum (IBF), Türkçe adıyla Uluslararası İş Forumu (IBF) Kongresi, ve bu kongreyle 

paralel olarak 1993 yılından bu yana her iki yılda bir T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın da 

katkılarıyla gerçekleştirdiği MÜSİAD Uluslararası Fuarı gibi iki önemli organizasyon 

MÜSİAD’ın etkin ve başarılı çalışmaları olarak dikkat çekmektedir. 

 

            TUSKON 

Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON), ülkemizin ekonomik ve 

sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere hizmet veren işadamları derneklerinin çatı 

organizasyonu olarak faaliyet göstermektedir. Ülke çapında yayılmış 7 ayrı bölgesel iş 

dünyası federasyonunun oluşturduğu TUSKON, 2005 yılında İstanbul'da kuruldu. TUSKON 

bünyesinde, Türkiye genelinde, 80 ilde 162 işadamı derneği faaliyet gösteriyor ve toplamda 

33.260 girişimciyi temsil etmektedir. Ülke kalkınmasının temelini oluşturan ekonomik 

yapılanmanın geliştirilmesine yönelik altyapı çalışmalarını destekleyen TUSKON, 

işletmelerimizi ve girişimcilerimizi global iş dünyasının bir parçası haline getirmeyi 

amaçlıyor. TUSKON, bu doğrultuda, işadamlarımızın uluslararası pazarlardaki tecrübelerinin 

paylaşılması, bunların yayılması ve yeni iş fırsatlarının oluşturulması yolunda öncü bir 

kuruluş olarak hizmet veriyor.
72

 

Düzenlediği dış ticaret köprüleriyle işadamlarına yeni ufuklar açmayı hedefleyen Türkiye 

İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON), düzenlediği iş zirveleriyle uzak 

pazarların Türk ekonomisiyle ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Özellikle 

"Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü" programlarıyla Türk ekonomisinin ihracat rakamlarında 

temel dinamiklerinden bir tanesi haline geldi. Düzenlediği dış ticaret köprüleriyle 
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işadamlarına yeni ufuklar açan ve bugüne kadar ihmal edilen birçok ülkeye ihracat 

yapılmasını sağlayan TUSKON, en aktif ve dikkat çeken faaliyeti olarak "Dış Ticaret 

Köprüsü" serisi altında uluslararası iş zirveleri düzenlemektedir. Bu zirvelerden özellikle 

2009 yılında ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler'de (BM) tanıtımı yapılan ve 

Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın eşgüdümünde  Dışişleri Bakanlığı'nın işbirliğiyle düzenlenen ve 

resepsiyonunun ev sahipliğini Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Baki İlkin yaptığı 

zirve, TUSKON’un başarısı ve kazandığı ivme açısından bir örnek teşkil etmektedir. Nitekim, 

Resepsiyonda demeç veren Baki İlkin’in de Ülkeler arasındaki iyi ilişkilerin ancak ekonomik 

işbirliği ile güçlendirilebileceğini kaydederek, TUSKON'un yapmayı arzuladığı eylemlerin 

Türk dış politikası ile örtüştüğünü söylemesi
73

 dış politikada ekonomi faktörünü ortaya 

koymaktadır. TUSKON Yönetim Kurulu Başkanı Rızanur Meral aynı resepsiyonda yaptığı 

konuşmada, TUSKON'un uluslararası alıcıları Türk işadamlarının masasına getirdiğini ifade 

etti. Tuskon'un bugüne kadar düzenlediği programlarla 4 bin 300 firmanın Türkiye'ye gelerek 

11 bin 500 Türk şirketi ile ikili iş görüşmesi yaptığına işaret eden Meral, bunun neticesinde de 

7 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluştuğuna vurgu yaptı.  

"Dış Ticaret Köprüsü"
74

 serisi kapsamında kurulan “Türkiye-Pasifik Dış Ticaret Köprüsü”, 

“Türkiye-Afrika Dış Ticaret Köprüsü”, “Türkiye-Avrasya Dış Ticaret 

Köprüsü”  organizasyonlarıyla Türk işadamları Afrika, Avrasya, Latin Amerika’dan gelen 

işadamlarıyla binlerce görüşme yapıp milyon dolarlar değerinde anlaşmalar imzalayarak söz 

konusu coğrafyalarla ticaret hacimlerini geliştirmektedirler. 2011 Ekim ayında 11’ncisi 

düzenlenen TUSKON Türkiye Dünya Ticaret Köprüsü (TDTK) organizasyonunda TUSKON 

Başkanı Rızanur Meral, 85 ülkeden 732 iş adamının katıldığı organizasyon çerçevesinde 25 

bin ikili iş görüşmeyi yapıldığını ve 300 milyon dolarlık ticaret anlaşmalarının 

gerçekleştiğinin hesaplandığını açıklayarak, “300 milyon dolarlık ihracat bekliyoruz” 

açıklamasını yaptı.
75

 Ardından Aralık ayında düzenlenen Türkiye-Afrika Ticaret köprüsü 

programına 54 ülkeden 350 işadamı katıldı ve Türkiye’den 600’e yakın firma temsilcisiyle 

Türkiye’ye yönelecek ticaretin 300 milyon doları bulacağı ikili anlaşmalar yaptı.  Programda 

yaptığı konuşmada TUSKON Başkan Vekili Ahmet Ciğer, 2006’dan bu yana gerçekleştirilen 
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ticaret köprüsü programlarının 25 milyar dolarlık bir iş hacminin temelini oluşturduğunu 

söyledi. Ciğer, 2009 ve 2010 yıllarında Türkiye Dünya Ticaret Köprüsü adı altında 135 

ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen programlara yurt dışından 5000’e yakın işadamının iştirak 

ettiğini, Türkiye’den de bu etkinliklere yaklaşık 6000 firmanın katıldığını söyledi.
76

  Aynı 

programda TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, “Afrika’nın potansiyelini bulması, 

sorunlarını çözmesi için daha çok ticaret ve yatırıma ihtiyacı var. İki taraflı işleyecek yatırım 

ve ticaret ile ilişkilerimizin daha fazla gelişeceğine inanıyoruz” diye konuşarak dış ticarette 

ihmal edilen Afrika’nın önemi üzerinde durdu. TUSKON Başkan Rızanur Meral, 

hurriyet.com.tr’ye yaptığı özel açıklamada, yeni dönemde ağırlıklarını Çin’in de içinde yer 

aldığı Güney Doğu Asya ve Güney Amerika’ya verdiklerini söyledi. “Afrika ve Ortadoğu ile 

kurduğumuz ilişki belli bir noktaya geldi. Artık böyle Çin, Brezilya, Uruguay gibi ülkelere 

ağırlık vereceğiz” dedi.
77

    

Dış politikada politik ekonominin öne çıkarılıp, Türk işadamlarının faaliyetlerini destekleyici 

adımların atılması sonucunda girişimciliğini göstererek Anadolu’dan dünyanın dört bir yanına 

açılan “Anadolu Kaplanları” artık statik, değişime kapalı, geri kalmış bir Anadolu’nun değil; 

tam aksine, küreselleşen, kentleşen, “yeni orta sınıflar” üreten Anadolu’nun dönüşümünde 

kuşkusuz en büyük rolü bu faaliyetleriyle oynamaktadır. 

 

2.2 Türk dış politikasında politik ekonominin uygulanmasında yeni iktisadi 

araçlar ve uygulamalar  

          Yeni iktisadi aktörlerin bu dinamizmi, ülkemizde dış politika yapımcılarıyla aralarında 

organik bir bağ oluşmasını kaçınılmaz hale getirmektedir. Nitekim, dış politikanın iktisadi 

aktörlerin talepleri doğrultusunda mı şekillendiği yoksa söz konusu aktörlerin bir araç olarak 

mı kullanıldığı sorunsalının net bir cevabını bulmak oldukça zordur. Ancak açık olan durum,  

politik ekonomiyi dış politika uygulama sürecinde araçlarından bir tanesi olarak gören 

politika yapımcıları üzerinde, yeni iktisadi aktörlerin taleplerinin bir baskı ve teşvik unsuru 

haline gelmesidir. Nitekim, diplomasinin ve dış politikanın tek bir aktör olarak sadece devlet 
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tarafından yürütülmesi gerektiği anlayışının değişmeye başlaması sonucunda işadamları 

dernekleri, sivil toplum kuruluşları gibi aktörlerin de dış politika yapım ve uygulama 

süreçlerine aktif olarak katıldığı görülmektedir. Bu durumun bir uzantısı sonucunda 

diplomasinin geleneksel araçlarından farklı araçlara ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Destekleyici 

aktörlerin talepleri doğrultusunda önlerinin açılması için  politik ekonomi araçlarının son 

yıllarda etkili bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Bu bağlamda bu bölümde; iş 

adamlarımızın geniş pazarlara açılmasını sağlayan “Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA)” ve 

hem ülkemize doğrudan dış yatırımların artmasına yönelik atılan adımlar hem de ülkemizin  

yabancı ülkelerde yaptığı yatırımlar   “yatırım ilişkileri” başlıkları altında yeni iktisadi araç ve 

uygulamalar olarak incelenmektedir. Daha sonra bu uygulamaların yansıması olarak başarılı 

atılımlarıyla Türk dış politikasına yeni bir ivme ve boyut kazandıran Türk Hava Yolları ve 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı  (TİKA)’nın faaliyetlerinden bahsedilmektedir. Son 

olarak ise, söz konusu araç ve uygulamaların diğer ülkelerle ikili ve çok taraflı bir şekilde 

başarıyla uygulanabilmesi dialog kanalları ve ze 

2.2.1 Serbest Ticaret Antlaşmaları 

 Bu bağlamda, uluslararası rekabet gücünün artmasını sağlayan, yabancı yatırımları teşvik 

eden ve ihracatı sektörel, bölgesel temelde çeşitlendirerek sürdürülebilir ihracat artışı 

sağlanmasında temel ticari araçlardan biri olan Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) bu 

özellikleri itibariyle dış ticaret ve politik ekonominin şekillenmesine katkı sağlamaktadır. Son 

yıllarda artan bir şekilde ekonominin gündemine gelen ve yeni iktisadi aktörlerin Pazar 

arayışları çerçevesinde yeni ülkelerle imzalanmasını talep ettikleri STAlar; 

İhracatçılarımızın başta çevre ve komşu ülkeler olmak üzere, hedef pazarlara giriş 

imkanlarının artırılmasını sağlamaktadır. Özellikle son yıllarda dış ticaretimizde en büyük 

hacme sahip olduğumuz ekonomik krizin etkili olduğu Batı Avrupa pazarlarına olan 

bağımlılığının azaltılarak ihracat rakamları, büyüme ve dolayısıyla toplumsal refahımız 

üzerindeki tehdidi unsurunun minimize edilmesi; ayrıca iç pazarda durgunluk yaşandığında 

söz konusu durgunluğun ekonomi üzerindeki etkilerinin azaltılması bağlamında STA’ların 

önemi artmaktadır. Nitekim, küresel krizin ülkemizde yoğun olarak hissedildiği 2009 yılında 

Türkiye'nin ihracatı yılın 10 ayında yüzde 28 oranında azalırken, STA imzalanan ülkelere 

ihracat yüzde 10 oranında arttığı görülmüştür.
78

  Bu önem doğrultusunda Türkiye İhracatçılar 
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Meclisi Başkanı (TİM)  tarafından düzenlenen ve Türkiye'deki yerleşik başkonsolos, 

konsoloslar ve fahri konsoloslar ile Türk dış ticaret camiasını biraraya getiren yemekte 

konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi iş dünyasının temsilcileri olarak, serbest ticaret 

olanakları için serbest ticaret anlaşmalarının sayısını artmasını çok önemsediklerini ve bu 

konuda daha fazla gayret gösterilmesini beklediklerini ifade ettiği konuşmasında:  "STA'lar 

sadece ticari ve ekonomik ilişkileri değil, siyasi ilişkileri de istikrara kavuşturmakta, 

diplomasi trafiğine de yeşil ışık yakmakta." diyerek STA’ların önemini vurgulamış ve 

özellikle ihracatçıların bu konudaki taleplerini yinelemiştir.
79

 İhracatımızın, tarife ve tarife 

dışı engellerin kaldırılması suretiyle, söz konusu ülkelerle ekonomik entegrasyonu sağlaması 

ve son olarak Türkiye’nin tercihli ticaret imkânlarından yararlanmak isteyen doğrudan 

yabancı sermayeli yatırımların artmasını sağlayan işlevleri itibariyle günden güne uluslararası 

ekonomiye entegre olan Türk ekonomisi açısından önemli bir araç olarak kullanılmakadır. 

Bu yaklaşım ve artan talepler doğrultusunda yürürlüğe giren 18 STA’dan 15 tanesinin son 8 

yılda yürürlüğe girmiş olması dikkat çekicidir. (Hırvatistan-2003, Bosna ve Hersek-2003, 

Filistin-2005, Tunus-2005, Fas-2006, Suriye-2007, Mısır-2007, Arnavutluk-2008, Gürcistan-

2008, Karadağ-2010, Sırbistan-2010, Şili-2011, Ürdün-2011, Lübnan ve Morityus
80

).  

Ayrıca hal-i hazırda, STA müzakereleri yürütülen veya müzakerelere başlanması yönünde 

girişim yapılan 17 ülke
81

 ve 5 ülke grubu (Körfez İşbirliği Konseyi, MERCOSUR, ASEAN, 

Orta Amerika Topluluğu, CARIFORUM) bulunmaktadır.  

Anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarih, aynı yılda anlaşma yapılan ülkeler ve bulundukları 

bölgeler arasında yüzeysel bir analiz dahi siyasi ve ekonomik gelişmeler arasındaki 

korelasyonu görmek için yeterli olmaktadır. Ayrıca imzalan  STA’ların kısa ve orta vadede 

ihracat ve ithalat rakamlarındaki sonuçları incelendiğinde
82

 söz konusu anlaşmaların Türk 

ekonomisi için önem ve katkısını  göstermektedir. 2000-2010 döneminde, genel ihracat artış 

oranımız %310 iken STA ülkelerine ihracatımızın artış oranının %468 olduğunu görmekteyiz. 

Böylece, anılan ülkelere ihracatımız 2000 yılındaki 2,1 milyar dolar seviyesinden, 2010 

yılında 11 milyar dolar seviyesine yükseldiği görülmektedir. Diğer taraftan, aynı dönem için, 
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genel ithalat artış oranımız %240 olarak gerçekleşirken, STA ülkelerinden ithalatımızın artış 

oranı %215 olmuştur. Böylece, anılan ülkelerden ithalatımız 2000 yılındaki 2,7 milyar dolar 

seviyesinden, 2010 yılında 8,4 milyar dolar seviyesine yükselmiştir.  

            

2.2.2 Yatırım ilişkileri 

Bölgemizde ekonomik ilişkilerin gelişmesiyle birlikte ekonomimizde alternatif arayışlardan 

bir tanesi de yabancı sermayenin ülkemize çekilmesi konusunda gerçekleşmektedir. Nitekim,  

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin, ekonomik büyüme ve kalkınma yolunda karşılaştıkları 

yapısal darboğazlar ve bunun hem nedeni hem sonucu olan sermaye birikimi yetersizliğinin 

üstesinden gelebilmelerinin en etkin yolu dış finansman kaynaklarıdır. Bu bağlamda özellikle  

ülke  iç  kaynaklarının  yetersiz, dış  borçlanma  ile  yatırımları  finanse  etmenin  maliyetinin  

çok  yüksek  ve  riskli  olması nedeniyle,  doğrudan  yabancı  yatırımların  getireceği  

teknoloji,  know-how,  modern işletme  ve  pazarlama  yöntemlerinin  ülke  ekonomisi  için  

önemi  büyüktür.
83

 

Ancak içerisinde yer aldığı gelişmekte olan ülkeler kategorisi değerlendirmesinde Türkiye’nin 

yabancı sermaye çekmede gerek nüfus bakımından, gerekse jeostratejik konum ve ekonomik 

büyüklük bakımından potansiyelini gerçekleştirmekten uzak kaldığı görülmektedir.
84

 Dış 

ticarette en büyük partnerimiz olan AB’nin DYY konusunda da tekel olarak alternatifsiz 

durması, son küresel kriz ortamında da görüldüğü gibi cari açığının finansmanda AB’ye 

bağımlı olan ülkemizi zor durumda bıraktı. Bu doğrultuda son yıllarda gerçekleştirilen 

ekonomik atılımlar ile birlikte AB’ye alternatif olarak dış finansman kaynaklarının arttırılması 

noktasında, Ortadoğu ve Körfez ülkeleri ile karşılıklı yatırım imkanlarının geliştirilmesine 

yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ancak, bu çalışmalara rağmen Türkiye’nin dış politikada 

“komşu ülkelerle sıfır  problem”  politikası  sayesinde ilişkilerini geliştirdiği Orta  Doğu  ve  

Kuzey  Afrika, Körfez sermayesi kaynaklı doğrudan dış yatırımların,  ülkemize gelen yabancı 

sermaye miktarı içindeki payının çok yetersiz olduğu görülmektedir. Bu duruma sebep olan 

yıllarca süregelen Ortadoğu ve Körfez orijinli sermayeye karşı önyargılı bakışın bir sonucu 

olarak 2007 yılında Dubai Emiri Şeyh Maktum'un İETT arazisine yapacağı kuleler Danıştay 
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engeline takılmasının ardından yaklaşık 30 milyar dolar olarak tahmin edilen
85

 bir kayıp 

yaşandı. Bugün artık trading state anlayışının yerleşmesi ve yükselen yeni iktisadi aktörlerin 

etkisinin artmasıyla birlikte Türkiye, daha önce Avrupa’nın finans merkezlerine giden Körfez 

sermayesini yönlendirmek için özellikle Avrupa’da süren ekonomik kriz ortamında ihtiyaç 

duyduğumuz dış finansman konusunda ülkemize çekmenin yollarını aramaktadır. bu 

doğrultuda son 10 yılda Körfez ülkelerinden 30 milyar ABD doları yatırım çeken Türkiye, 

cazip projelerle gelecek 3-5 yıl içinde Körfez fonlarından 30 milyar ABD doları sermaye daha 

çekmeye hazırlanıyor.
86

 Körfez fonlarının Türkiye'de özellikle bayındırlık, enerji, sağlık, 

gayrimenkul, sanayi ve altyapı projeleri ile yakından ilgili olduğu biliniyor. Bu çalışmalar 

sonucunda alınan sonuçlar gelecek için umut vericidir. Batısında Avrupa’nın küresel krizin 

dalgalarıyla uğraştığı, doğusunda Arap Baharı ile birlikte kaos ve istikrarsızlığın arttığı bir 

yılda Türkiye büyüyen ve istikrarlı ekonomisiyle güvenli bir liman olarak Özellikle Katar ve 

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi petrol zengini Körfez ülkelerindeki hükümet fonları ve 

Arap sermayesi için çekim merkezi haline gelmektedir. Nitekim, bu durumun bir göstergesi 

olarak geçen yıl Türkiye'de Ocak-Kasım döneminde kurulan yabancı sermayeli yaklaşık her 3 

şirketten biri Yakın ve Ortadoğu sermayeli şirketlerden oluştuğu görülmektedir. Bu dönemde 

kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı 3 bin 350'ye ulaşırken, Yakın ve Ortadoğu 

sermayesiyle kurulan şirket sayısı bin 78'i buldu.
87

  

Türkiye’nin özellikle Arap Baharı’nın yaşandığı bölge ülkelerinde yaşanan güvensizlik ve 

istikrarsızlık ortamının aksine bölgede güvenilir ve büyüyen bir ekonomiye sahip olması 

ülkemizi Abraaj Capital, Investcorp and NBK Capital (National Bank of Kuwait) gibi zengin 

Körfez sermayesine daha çekici hale getirmektedir.  Nitekim, Reuters’te yapılan bir 

röportajında MENA Özel Sermaye Birliği kurucusu Imad Ghandour,  Türkiye’nin 2011 

yılındaki %8’lik büyümesi, istikrarlı sosyo-politik ortamı ve genç nüfusuyla Körfez özel 

sermayesini çektiğini belirtirken, MENA bölgesinden en az 25 yatırım şirketin Türkiye’de 

yatırım imkanlarını araştırdığını belirtmektedir.
 88

 

Bu şirketlere örnek olarak; Bölgedeki en saygın yatırım kuruluşlardan biri olan NBK Capital,  

2010 yılında kültür balıkçılığı firması Kılıç Deniz'in yüzde 20 hissesini alırken 2012 yılı 
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içinde de halka arz için SPK’ya başvurdu.
89

 Dubai merkezli Abraaj ise Çalik Holding, ATV 

ve Sabah gazetesi gibi medya şirketlerinin hisse senetleriyle yakından ilgilenmektedir. Ocak 

ayında Abraaj, Türkiye’deki yatırımlarından bir diğeri olan sağlık grubu Acıbadem’deki 

yüzde ellilik payını 1.68 milyar dolar karşılığında Malezya’nın devlet destekli yatırım şirketi 

Khazanah Nasional’a sattı. Uluslararası özel sermaye şirketi Carlyle Group 2009 yılında 

Medical Park sağlık grubuna yaptığı yatırımın yanı sıra, through its MENA fund, 2012 yılının 

başında da Bahçeşehir Koleji’nin %48’lik hissesini satın alarak eğitim sektörüne girdi. Son 

olarak, Bahreyn merkezli 12 milyar dolarlık sermayeye sahip Investcorp , ülkemizde yatırım 

piyasalarında aktif  girişimlerde bulunurken 2013 yılının sonuna kadar 400 milyon dolarlık 

yatırım yapmayı planlamaktadır.  

Bu gelişmeler neticesinde karşılıklı yatırımların artması ve 2010 yılında Türkiye ve Arap 

ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 33 milyar dolara ulaşması, paralel olarak bankacılık 

sektöründe de yatırımların artmasının önünü açmaktadır. Bankacılık sektöründeki yatırımlara 

örnek olarak; Türkiye’nin ikili ekonomik ilişkilerinin geliştiği kendi ülkesi Lübnan’ın 

haricinde Suriye, Mısır, Ürdün’ün de aralarında olduğu 10 ülkede faaliyette bulunan Bank 

Audi, Türkiye’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan (BDDK) tarafından 

Ekim 2011’de verilen lisansla on yılı aşkın bir süre zarfında bankacılık lisansı alan ilk banka 

oldu.
90

  Bank Audi’nin Türkiye’de bankacılık yapmaya başlaması ile Türkiye ile Arap 

dünyası arasındaki işbirliği fırsatları doğacağı belirtilirken, geçen kısa bir dönemden sonra 

İstanbul’da düzenlenen Arap-Türk Bankacılık ve Finans Forumu'nda yaptığı açıklamada Arap 

Bankalar Birliği Genel Sekreteri Wissam H. Fattouh, Türk bankacılık sektörüne yakın ilgi 

gösteren Arap bankaları olduğunu ve geçen yıl Bank Audi’ye verilen bankacılık lisansının 

ardından bu bankaların benzer girişimleri olabileceğini ifade ederek “ABD ve Avrupa’da 

yaşanan krizlerden sonra Türkiye, bankacılık sektörü açısından en cazip ülkelerden biri” 

şeklinde konuşması gelecekte bankacılık yatırımlarının artacağı yönünde değerlendirilebilir.
91

 

Arap ülkeleri ile Türkiye’nin ticaret hacmi son 5 yılda 5 milyar dolardan 34 milyar dolar 

seviyesine çıktığı günümüzde,  Türkiye’de varlıklarının toplamı 24 milyar dolara ulaşan 7 

Arap bankası faaliyet gösteriyor. İlker Aycı, geride kalan on yılda 110 milyar ABD doları 
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doğrudan yatırım çeken Türkiye'nin yeni stratejisinin beş yılda bu rakama ulaşmak olduğunun 

da altını çizdi.
92

 

2012 yılının Mayıs ayında mecliste kabul edilen, yabancıların mütekabiliyet (karşılıklılık) 

ilkesi gözetilmeden Türkiye'den konut satın almasına izin veren Mütekabiliyet Yasası’nın 

yürürlüğe girmesinin ardından, konut yatırımlarında da Arap ve Körfez sermayesinin ilgisinin 

büyük olduğu gözlemlenmektedir. Nitekim, yabancıdan ciddi bir talep olacağını düşünen 

inşaat firmaları başta Körfez ülkeleri olmak üzere yurtdışında ofisler açmaya başlayarak 

tanıtım faaliyetlerini hızlandırmaktadır.
93

İnşaat sektörü temsilcileri taleplerin geldiğini ve 

önemli satışların görüşme aşamasında olduğunu belirtirken, taleplerin kurumsal 

yatırımcılardan çok bireysel yatırımcılarda yoğunlaştığını ve hem oturum hem de yatırım için 

alımların hedeflendiği belirtilmektedir. Yasanın geçmesiyle birlikte en fazla talep beklenildiği 

gibi Körfez, Ortadoğu ve Arap Baharı'nın yaşandığı ülkelerden gelmektedir. Yeni trendin 

Körfez ülkelerinde oldukça büyük rağbet gördüğünü söyleyen Türk-Kuveyt İş Çevreleri ve 

Hektaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ekşi, ellerinde bin adetlik bir konut talep 

listesi olduğunu, yasanın çıkmasının hemen ardından Körfez ülkelerinden birçok heyetin 

projelerine gelmeye başladığını belirtti
94

 Bu gelişmeler doğrultusunda,  yabancılara konut 

satışına izin verilmesiyle , Türkiye ekonomisine büyük bir girdi sağlanması ve ekonominin 

lokomotif sektörü olan inşaat sektörünün de önü açılması, ayrıca cari açık için de ciddi bir 

kaynak yaratılması hedeflenmektedir. 

Türkiye’ye gelen doğrudan dış yatırımların yanı sıra Türk yatırımcıların da yurtdışı 

yatırımlarındaki artış da dikkat çekmektedir. Dış politikada ekonomik araçların uygulanma 

araçları genişleyip ilişkiler derinleştikçe açılan yeni alanları girişimci Türk yatırımcılar 

tarafından başarıyla doldurulduğu gözlemlenmektedir. Devletin en üst kademesinin takdirini 

kazanan Türk yatırımcılarının bu girişimciliği hakkında Türkiye İşadamları ve Sanayiciler 

Konfederasyonu'nunda yaptığı konuşmada
95

 Türkiye'nin çok dinamik bir girişimci gücüne 

sahip olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül : “Bugün ülkemizde büyüme özel 

sektör eliyle gerçekleştirilmektedir. Türk girişimcisi artık büyük düşünmekte, bütün dünyayı 
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faaliyet alanı olarak görmekte ve değişen şartlara uyumu ile dikkat çekmektedir. 

Yatırımcılarımız, girişimcilerimiz, gerek yurt içi gerek yurt dışındaki iftihar kaynağı olan 

çalışmalarıyla, devletin önünde gitmektedir. Türkiye böylelikle küresel bir güç olma hedefini 

aşama aşama gerçekleştirmektedir.” diyerek Türk yatırımcıların üstlendiği aktif role vurgu 

yapmıştır.  

Nitekim yakın zamanda yapılan bir çalışma bu aktivizmi ortaya koymaktadır. Türkiye 

İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu’nun (TUSKON) Hazine Müsteşarlığı verilerine 

dayanarak yaptığı araştırmayı haberleştiren
96

 Hürriyet gazetesinden Ceyhun Kuburlu'nun 

aktardıklarına göre, Türkiye'den 3 bin 641 işadamı, son 10 yılda 109 ülkeye 25 

milyar dolar yatırım yaptığı görülmektedir. 2000-2010 yılları arasında 3 bin 641 

yatırımcı Vietnam’dan Irak’a, Sri Lanka’dan Panama’ya, Brezilya’dan Almanya’ya kadar 109 

farklı ülkede yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımların tutarı 10 yılda 25 milyar doları geçti. 

Yurtdışına yatırım yapan işadamlarının en gözde ülkesi Hollanda oldu. 10 yılda Hollanda’ya 5 

milyar 346 milyon dolar yatırım gerçekleşti. En çok Türk yatırımı çeken ülkeler sıralamasında 

2’nci sırayı ise Rusya aldı. Azerbaycan’a 144 işadamı 3 milyar 825 milyon dolarlık yatırım 

yaptı. Kazakistan ve Mısır ise son 5 yılda önemli yatırım çekti. Türk şirketleri Kazakistan’a 

2.5 milyar dolarlık yatırım yaparken, tekstil ve otomotiv sektöründe öne çıkan Mısır’a 1.5 

milyar dolarlık yatırım gitti. Ayrıca Kuzey Irak'da da 1200 civarında Türk şirketi var. 

Bunların 900 kadarı inşaat sektörü ve ilgili kollarda çalışıyor. Kalanlar ise gıda, kırtasiye ve 

her türlü ürün ihracatı ve hizmet sektörüyle ilgili.
97

  Bu şirketler aracılığıyla 2010 sonuna 

kadar 21.5 milyar dolar sermaye ihracı gerçekleşti. 2011 yılının ilk 9 ayında gerçekleşen 1 

milyar 270 milyon dolarlık yeni sermaye ihracıyla birlikte toplam sermaye ihracı 22 milyar 

860 milyon dolara ulaştı. Yurtdışındaki şirketler, yurtdışı yatırımlarından elde ettikleri kârın 

önemli bir kısmını yine yurtdışı yatırımlarında değerlendirseler de 2010 yılında 1.2 milyar 

dolar kârı Türkiye'ye getirdi.  2010 sonu itibariyle bu şirketler Türkiye'den 800 milyon dolar 

da ithalat yaptı. 2011 rakamı yıl sonu itibariyle henüz bilinmemekle birlikte 1 milyar dolara 

gittiği tahmin ediliyor. Sektörel bazda bakıldığında en büyük yatırım madencilik sektörüne. 

TPAO'nun Azerbaycan'daki enerji yatırımlarıyla bir numaraya oturan bu sektörü finans 

izliyor. Her iki sektördeki yatırımlar 5'er milyar dolara gidiyor. 
98

 Son olarak Ekonomi 
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Bakanlığı Sözleşmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Müge Varol’un verdiği bilgilere 

göre dünya genelinde 205 milyar dolarlık iş yapan Türk müteahhitler, sadece Arap ülkelerinde 

84 milyar dolarlık 1979 projeyi tamamladı.
99

 

Türk şirketlerinin yurtdışı yatırımlarında TAV Tepe Akfen Yatırım İnşaat ve İşletme AŞ 

(TAV İnşaat)’ye ayrı bir paragraf açmamız gerekmektedir. 1997 yılında İstanbul Atatürk 

Havalimanı inşaatıyla faaliyete geçen TAV Tepe Akfen Yatırım İnşaat ve İşletme AŞ (TAV 

İnşaat), dünya havalimanı inşaat sektöründe önde gelen bir güç olma yolunda kararlı adımlar 

atmaktadır. TAV İnşaat, 2011 yılında 11 milyar doları aşan kontratlarıyla havalimanı inşaatı 

alanında dünya dördüncüsü konumunda bulunan ve yurtdışındaki faaliyetlerini şubeleri 

aracılığıyla sürdüren Şirket'in halen Dubai, Katar, Mısır, Libya, Tunus ve Bahreyn'de toplam 

altı şubesi ve 2.083 çalışanı bulunmaktadır. Şubeleri ve inşaat sektörünün dünya çapındaki 

büyük şirketleriyle kurmuş olduğu iş ortaklıkları sayesinde ciddi bir iş hacmine ulaşan TAV 

İnşaat'ın, 2007 sonu itibariyle şirket ve ortaklarının devam eden projelerinin toplamı 6 milyar 

ABD dolarına, bu projeler içinde TAV İnşaat'ın payı 2,5 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. 

Körfez Bölgesi'nde büyük bir iş hacmine sahip olan ve yüksek teknoloji kullanımı gerektiren 

akıllı binalar inşa eden TAV İnşaat, Emirates A380 uçakları için yapılan bakım onarım 

hangarı ihalesini kazanmasının ardından ilk şubesini Dubai'de kurmuştur.
100

 

2004 yılında Dünya Bankası ve Mısır Hükümeti'nin ortak projesi olan Kahire Havalimanı Dış 

Hatlar Terminali'nin yapım işini alması dikkatleri Şirket'in üzerine çekmiş ve bunu gerek 

yurtiçinde gerek yurtdışında kazandığı büyük ve prestijli projelerin yapımı izlemiştir. Çelik 

çatı yapımı projesiyle faaliyete geçen Dubai Şubesi, diğer TAV İnşaat şubelerinden farklı 

olarak havalimanı inşaatı dışındaki projelerle de ilgilenmektedir. Şirket, 2006 yılında ortağı 

Taisei ile birlikte 2,1 milyar ABD doları büyüklüğe erişmiş olan Yeni Doha Havalimanı'nın 

(NDIA) inşaat projesini yüklenmiştir. Bu büyük başarının yanısıra Tunus Monastir ve 

Enfidha, Libya Tripoli havalimanları ile birlikte Gürcistan'ın Tiflis ve Batum, Makedonya'nın 

Üsküp ile Ohrid'deki havalimanları, TAV Havalimanları tarafından işletilmektedir. 
101

 

Önümüzdeki yıllarda havacılık sektörünün hız kazanarak büyümesini sürdüreceği ve dünyada 

yeni havalimanı ihtiyacının önemli ölçüde artacağı görülmektedir. Sektörün, Türkiye'nin yanı 

sıra Orta Doğu, Asya ve Afrika bölgelerindeki büyüme potansiyeli ve yeni pazar imkânları 
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düşünülerek TAV markasının daha büyük projelerden pay alabilmesi hedeflenmektedir. 

Nitekim, son olarak TAV İnşaat 800 milyon dolarlık Suudi Arabistan'ın en büyük havalimanı 

olan Cidde Kral Abdül Aziz Havalimanı'nın bakım onarım hangar ihalesini kazandı. 800 

milyon dolarlık inşaat, 900 günde tamamlanıp teslim edilecek. TAV İnşaat'ın Al Rajhı 

Holding ve Al Habtoor ile birlikte oluşturduğu ortaklığın kazandığı ihale kapsamında 11 adet 

hangar binası ve uçak bakım destek binaları ile idari bina yapılacak. Suudi Arabistan'da daha 

önce Medine Havalimanı yapım ve işletmesini üstlendiklerini söyleyen TAV Grup CEO'su 

Sani Şener, önümüzdeki 20 yılın ihtiyacını karşılayacak bir inşaat olacağının altını çizdi. 
102

 

 

Türk yatırımcıların son dönem gündeminde olan ve uzun vadeli yatırım planlarının yapıldığı 

bir diğer konu ise 2022 yılında Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası organizasyonudur. 

Başbakan Erdoğan yaklaşık 150 kişilik bir işadamı heyetiyle 9-12 Ocak tarihleri arasında 

Katar'a düzenlediği yurtdışı gezisinde 2022 çalışmalarında Türk şirketlerine öncelik verilmesi 

için görüşmelerde bulundu. Bu alanda ciddi bir rekabet olacağını öngören Türkiye, bir adım 

önde olmak için Katar'a resmi bir gezi düzenlemeye karar verdi. Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'la birlikte yaklaşık 150 

kişilik bir işadamı heyetiyle 9-12 Ocak tarihleri arasında Kuveyt ve Katar’a düzenlenen 

gezide gezinin ticari ayağını Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın görevlendirmesiyle Türkiye 

İhracatçılar Birliği (TİM) yaptı ve  DEİK, TÜSİAD, MÜSİAD, TUSKON gibi iktisadi 

aktörlerin de yer aldığı bu gezi başarılı bir şekilde tamamlandı. Hal-i hazırda Türk şirketler 

Katar'da önemli işlere imza atmaktadır. Aralarında Baytur, Akfen, Yüksel İnşaat, Enka ve 

Gama gibi şirketlerin önemli projelerinin olduğu ülkede Dünya Kupası hazırlık sürecinde de 

yaklaşık 50 milyar dolarlık yatırım yapılacağı öngörülüyor. 
103

 

Bu ülkede çok ciddi yatırımları olan Türk müteahhitlerinin yanı sıra diğer sektörler de 

yaklaşık 50 milyar dolarlık bu pastadan pay almak için hazırlık yapmaya başladı. 

Önümüzdeki dönemde dış politikada Katar ile yaşanacak gelişmelerin yapılan bu anlaşmalar 

ve işadamlarımızın yatırım ilişkileri çerçevesinde değerlendirilmesi yerinde olacaktır. 

Yükselen iktisadi aktörlerin gelişimine ve aktivizmine paralel olarak, politik ekonomi eksenli 

politikalar olan STA’lar ve karşılıklı yatırım ilişkilerinin uygulanmasını kolaylaştıracak 

araçlar olarak devlet tarafından desteklenen iki önemli kurum, bu süreçte etkin ve önemli 
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rollere sahiptir. TİKA ve THY’nin son yıllarda aldığı mesafe ve izledikleri politikalar, başta 

işadamları ve yatırımcılar olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının Türk dış politikasının yakın 

ve uzak havzasına ulaşmasını sağlayarak söz konusu bölge ülkeleriyle Türkiye’nin 

ilişkilerinin gelişmesi yolunda zemin hazırlamaktadırlar. 

 

 

 

 

 

Türkiye’de DYY Girişi (milyar ABD doları) 

 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
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2.2.3. Türk  Hava Yolları (THY) 

Türk Hava Yolları’nın bir diplomasi aracı olarak kullanılması son on yılda dış politikaya ayrı 

bir boyut kazandırmıştır. Nitekim, 2002’de işbaşına gelen hükümetin THY’den en önemli 

talebi Türkiye’nin yeni dönemde yöneleceği hedef bölgelere, pivot ülkelere mutlaka 

uçmasıydı.
104

 Nitekim, devlet ile özel şirketlerin ortak vizyona sahip olmalarının önemine 

değindiği bir konuşmasında Davutoğlu, THY örneğini vererek, Türkiye'nin açılım yaptığı 

bölgelere THY'nin sefer düzenlemeye başladığını ve Türk dış politikasına büyük katkı 

sağladığını dile getirmiştir.
105

 Bu bağlamda son yıllarda gözlemlendiği gibi THY’nın 

dünyanın farklı bölgelerinde yeni hatlar açması dış politika hamleleriyle ve dış ticarette 

yaşanan gelişmelerle çok yakından ilişkilidir.
106

 Avrupa ekonomilerinde yaşanan sorunlardan 

dolayı, dış ticarette pazar arayışlarını geniş bir yelpaze içinde arttıran Türk işadamları ihracat 

rakamlarındaki artışı sürdürebilmek için Çin, Hindistan, Kanada, Endonezya, Brezilya gibi 

pazarlara yönelirken bu pazarlara erişimi THY ile sağlamaktadırlar. Bu doğrultuda karşılıklı 

bir arz-talep ilişkisi sonucunda  kimi zaman THY’nın uçuş politikası yeni dış politika ve ticari 

ilişkilerin geliştirilmesinin önünü açarken, kimi zaman da işadamları ve yatırımcıların ticari 

ilişkilere sahip olduğu ülkelere THY’ndan talep edilen uçuşlar THY’nı yeni hatlar açmaya 

zorlamaktadır.
107

 Bu karşılıklı işleyen mekanizmanın tablosunu ortaya koyan TİM Başkanı 

Mehmet Büyükekşi THY’nin 13-14 Ocak 2012’de düzenlenen yıllık toplantısında yaptığı 

konuşmada Türkiye’nin ihracatının artış grafiğiyle, bu rakamlarına paralel olarak THY’nin 

artan yolcu sayısı arasındaki ilişkiyi anlattı.
108

 Konuşmasında, THY’nin Türkiye’nin ihracat 

artışına nasıl katkı sağladığına dair örnek veren Büyükekşi, THY’nin var olan sefer sayılarını 

arttırması ve daha önce hiç gitmediği ülkelere gitmesiyle o ülkelerle ticaret, yatırım ve turizm 

ilişkilerinin artmasına verdiği katkının önemine dikkat çekti. Bu bağlamda incelendiğinde, 

türk dış politikası Ortadoğu ve afrika açılımlarına yönelirken THY’nin yatırımlarının da bu 

açılımlara paralel seyrettiği görülmektedir. Örneğin, 24 hat açılarak Türk Hava Yolları tarihi 

rekorunun kırıldığı 2006 yılında bu hatların çoğunluğunu Ortadoğu ve Körfez ülkeleri 

oluşturmaktaydı.  Bu yatırımların sonucunda Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Temel 

Kotil, Avrupa’da taşıdıkları yolcu sayısının yaklaşık 3 kat, Ortadoğu’da 5 kat büyüdüğünü 
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belirtirken
109

, havacılık sektörünün Ortadoğu pazarında da THY’nin yüzde 430 büyüdüğünü 

söyledi.
110

 Güncel bir diğer örnek ise 2011 yılında Türkiye’nin izlediği Somali politikasına 

paralel olarak Türk Hava Yolları, Somali’ye tarifeli sefer başlattı. THY bu şekilde Doğu 

Afrika ülkeleri dışında son yirmi yıldır Somali’ye tarifeli sefer başlatan ilk uluslararası 

havayolu şirketi oldu ve bir kez daha dış politikada başarılı bir şekilde araç haline getirilerek 

uluslararası basının dikkatini çekti.
111

 

Son olarak 2011 yılı, Türk Hava Yolları için başarılı bir yıl olmasının yanı sıra uçulan nokta 

sayısından uçak sayısına, yeni ortaklıklardan altyapı yatırımlarına kadar her alanda önemli 

atılımların  gerçekleştirildiği bir yıl oldu ve 2003 yılında yıllık 10 milyon olan yolcu sayısı 33 

milyona, 65 olan uçak sayısı 179’a, 103 olan uçuş noktası sayısı 189’a, havalimanı sayısı ise 

196’ya ulaşmıştır.
112

  

2.2.4 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı  (TİKA) 

Türkiye’nin dış politikasında özel iktisadi aktörlerin yanında devlet desteğiyle son dönemde 

gelişen paradigma doğrultusunda etki kapasitesini  arttıran kurumların başında TİKA 

gelmektedir. Dış politikada atılan adımlara paralel olarak Türkiye’nin ekonomik gücünün 

artarak “donor ülke” seviyesine çıkma hedefinde TİKA’nın faaliyetleri önemli yer 

tutmaktadır.  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA). Temeli 1992’de Turgut Özal 

tarafından atılan kurum, bugün ülkenin dışa açılan bir kapısı hükmünde bir niteliğe sahiptir.  

Tarihî, kültürel ve sosyal bağlarımızın bulunduğu Türk coğrafyasını desteklemek için 1992’de 

kurulan TİKA’nın ilk projeleri Orta Asya coğrafyasında hayata geçirildi. Sovyetler’in 

çöküşünün ardından Türk Cumhuriyetleri’nin ayakta kalmasına destek sağlayacak bir dizi 

çalışmayla birlikte kamu yönetimi ve devletleşme alanında ve özellikle sağlıklı bir ekonomik 

yapı oluşturabilme adına faaliyetler yürütüldü. Sürdürülebilir kalkınmanın temelleri atıldı. 

TİKA’nın açtığı yolu daha sonra Türkiye’den o bölgelere giden sivil toplum kuruluşları 

kullandığı günümüzde Orta Asya ülkelerine uzun soluklu, kalıcı destekler sunulmakta ve 

gelinen noktada Türkiye’nin yurtdışı yardımlarının ağırlığı TİKA üzerinden hayata 
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geçirilmektedir. Bugün gelinen noktada TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam’ın belirttiği üzere 

kurum 25 ülkede 28 ofisi ve 100 ülkede de faaliyetlerini sürdürmekte ve artık her coğrafyada 

çalışabilmektedir. 
113

 

Çam, verdiği röportajda 2010’da 1673 projeyi tamamladıklarını, 2011 yılında ise yarıdan 

fazlası Orta Asya ve Balkanlar üzerine olan çalışma ve projelerin ise yıl bitmeden 2 bine 

ulaşmasını öngördüklerini belirtmiştir. 

TİKA önderliğinde Somali
114

-Libya-Sudan
115

-Yemen
116

  gibi kırılgan devletlere 

gerçekleştirilen yardımlar bu coğrafyalarda yumuşak gücünün yayılmasına katkı sağlayarak 

nüfuzunun artmasına katkı sağlamaktadır. Benzer bir şekilde, artan ekonomik etkisi, 

Türkiye’nin uluslararası yardım alanında da çok daha görünür bir aktör olmasına ve donör 

ülkeler arasına girmesini sağlamıştır.
117

 2008’de 98 ülkeye sağlanan resmi yardım miktarı 780 

milyon $ olarak kaydedilmiştir. Bu yardımların temel faydalanıcılarından biri, tüm fonların 

neredeyse %45’ini alan Afganistan olmuştur. Ardından gelen 16 ülkenin tamamı, Etiyopya ve 

Sudan hariç, Balkanlar’dan ya da Türkiye’nin yakın komşularındandır.
118
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2.2.5 Küresel ve Bölgesel örgütlerde temsiliyet 

Politik ekonomi araçlarının yanı sıra küresel ve bölgesel uluslararası kuruluşlarda temsiliyet 

ve etki gücünü arttırmaya yönelik politikalar da Türk dış politikasının bir diğer önemli 

stratejisini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda son yıllarda yaşanan aktivizm göze çarpmaktadır. 

Küresel ölçekte Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) 2009-2010 yıllarındaki geçici 

üyeliğini takiben nispeten yakın bir süre içinde Konsey üyeliğine 2015-2016 dönemi için 

tekrar aday olduğunu açıkladı. NATO Genel Sekreter yardımcılığı, Avrupa Konseyi 

Parlamenterler Meclisi Başkanlığı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliğini Türk 

diplomatlar tarafından yürütüldü ve yürütülmektedir. Bu bireysel temsiliyetlerin yanı sıra 

bölgesel ölçekte ise, yakın kara havzasında bulunan komşu ülkelerle ikili siyasi ve ekonomik 

ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar atılırken, daha uzak coğrafyalarda yer almasına 

rağmen kültürel, tarihsel bağlarının bulunduğu ülke ve ülke gruplarıyla da ilişkilerini 

geliştirmenin yolları aranmaktadır. Bu amaç doğrultusunda gözlemlenen temel strateji; söz 

konusu ülkelerle kurulan örgütlerde Türkiye’nin rolünü ve etkinliğini arttırmak, kurumsal bir 

yapının oluşturulmasının zor olduğu ülkelerle forumlar düzeyinde iletişimi sürdürmek ve son 

olarak Türkiye’nin yer almadığı bölgesel örgütlerle de ilişkilerin geliştirilmesine çalışmak 

olarak değerlendirilebilir. Davutoğlu bu konuda verdiği bir demeçte bu strateji doğrultusunda 

atılan adımları şu şekilde sıralamıştır: 'Türk Dünyası Konseyi kuruldu, Afrika Birliği, 

Türkiye'yi Çin ve Hindistan ile birlikte üç stratejik ortağından biri olarak ilan etti. Körfez 

İşbirliği Konseyi ile stratejik ortaklık tesis edildi, Arap Ligi'ndeki gözlemci statüsü kazanıldı. 

Karayipler'den Pasifik Adaları'na kadar, ASEAN, CARICOM, MERCOSUR başta olmak 

üzere bütün uluslararası örgütlerde ya stratejik ortağız ya da gözlemcisiyiz. Şangay İşbirliği 

Örgütü nezdinde de diyalog ortaklığı onaylanıyor. Şu anda bizim temsil edilmediğimiz 

bölgesel ve uluslararası örgüt neredeyse kalmadı. Kalanları da kısa zamanda takviye 

edeceğiz.''
119

 Bu politikalar sayesinde geliştirilen diyalog mekanizmaları, başta yakın karave 

yakın  kıta  havzamız  Ortadoğu, Afrika ve Güneydoğu Asya ülkeleri olmak üzere küresel 

ölçekte ülkelerle ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamakta ve büyük potansiyele sahip, 

gelişmekte olan ülke ekonomilerinin birbirleriyle entegrasyonuna zemin hazırlamaktadır. Bu 

nedenle Türkiye’nin son dönem hedefleri doğrultusunda daha aktif bir şekilde ilgilendiği, 

Ortadoğu ve Afrika ülkelerinin yer aldığı iki önemli bölgesel örgütün daha yakından 
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tanınması ve ilişkilerin ne durumda olduğunun değerlendirilmesi çalışmamızın ana konusu 

çerçevesinde bu bölümde yapılmaktadır.  

 

 

GELİŞEN SEKİZ ÜLKE (D-8) 

Güney-Güney diyalogu çerçevesinde gelişme yolundaki ülkeler arasında oluşturulan işbirliği 

örneklerinden biri olan ve dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan önderliğinde Türkiye'nin 

girişimleriyle Haziran 1997'de resmen kurulan D-8, üye ülkeler (Türkiye, İran, Pakistan, 

Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya) arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin 

geliştirilmesine yönelik bir oluşumdur. D-8, ilkeleri ve kapsadığı coğrafi alan itibariyle 

bölgesel olmaktan çok küresel görünüme sahip bir kuruluştur.
120

 Bireysel olarak üye ülkeler 

incelendiğinde uluslararası ekonomide yükselen güçler olarak görülen, İran, Malezya ve 

Endonezya gibi ülkelerin yer aldığı bu birlik, potansiyelinin çok altında ticaret hacmine sahip 

bu ülkeler arasında ekonomik ve siyasi ilişkilerin gelişmesi açısından çok önemli bir 

platformdur. Bu özelliğiyle D-8’in, güçlendirilerek Türkiye'nin yakın bölgesinde yürüttüğü 

"açılım" çalışmalarının bir dış halkası haline getirilmesi planlanmaktadır. D-8’in amacı, 

“kalkınma yolundaki ülkelerin dünya ekonomisi içindeki konumlarını iyileştirmek, ticari 

ilişkilerini çeşitlendirmek ve ticaret alanında üye ülkelere yeni olanaklar oluşturmak, uluslar 

arası düzeyde karar verme mekanizmalarına güçlü biçimde katılımlarını sağlamak ve üye 

ülkelerde yoksulluğu azaltarak insanların yaşam seviyesini yükseltmek” olarak ifade 

edilmektedir.
121

 D-8; Zirve, Konsey ve Komisyon’dan oluşmaktadır. Bu organlardan Zirve, 

Devlet ya da Hükümet Başkanlarının iki yılda bir gerçekleştirdikleri toplantılardır ve D-8’in 

en üst düzey karar alma organıdır. 

Henüz genç bir oluşum olan D-8’in daha etkin bir örgüt haline gelmesi için adımlar atan 

Türkiye, 2009 D-8 zirvesinde, sonuç bildirgesinde D-8 Sekreteryasının daimi olarak 

İstanbul’da olmasına yönelik kararın alınmasını sağladı.
122

 İşbirliğinin ekonomik boyutunda, 

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) bünyesinde yürütülen ticaretin serbestleştirilmesi çalışmaları 

çerçevesinde Mayıs 2006’da Bali Zirvesinde imzalanan D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması 
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(PTA), onay işlemlerini tamamlayan İran, Malezya, Nijerya ve Türkiye arasında 25 Ağustos 

2011 tarihinde yürürlüğe girdi. Üye ülkeler arasında ticaretin arttırılmasına yönelik tarife 

indirimleri uygulanmasını hedefleyen bu anlaşma ile örgütün işleyişine yeni bir ivme 

kazandırıldı.
123

 

Son olarak Eylül 2011’de İstanbul’da Sanayi Bakanları düzeyinde bir araya gelen D-8 

ülkeleri, kendi içlerindeki ticareti daha da geliştirmek, yeni fırsatlar yaratmak, uluslararası 

düzeyde karar alma sürecine katılımı artırmak, daha iyi hayat şartları sağlamak, somut ortak 

projeler etrafında ekonomik işbirliğini geliştirmek ve gelişmekte olan ülkelerin dünya 

ekonomisindeki durumlarını güçlendirmek amacıyla işbirliklerini geliştirme kararı aldı. 

Toplantıda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, AKP Hükümetinin 

göreve başladığı 2002 yılında D-8 ülkeleriyle yaptığımız ticaret hacmi 2,9 milyar dolar iken, 

2010 yılında 20 milyar dolar seviyesine çıktığını belirtti. Ayrıca D-8 ülkelerinin kendi 

aralarındaki ticaret hacmi de 2009 yılında 66 milyar dolar iken, 2010 yılında 100 milyar dolar 

seviyesini aştığını ve önümüzdeki 5 yıl içinde 200 milyar dolar ticaret hacmine ulaşılmasının 

hedeflendiğini ifade etti.
124

Zirvede, işbirliği alanlarına yönelik 11 ayrı çalışma grubu 

oluşturuldu. Çalışma gruplarında, işbirliğinin geliştirileceği sektörlere yönelik somut projeler 

ele alınması kararlaştırıldı.  

Geniş kaynaklara ve potansiyele sahip olan D-8 ülkeleri arasında ekonomik potansiyelin ortak 

menfaatler doğrultusunda daha da etkin kullanılmasına yönelik adımların atılması 

gerekmektedir. Türkiye ve Endonezya gibi iki üyesinin uluslararası ekonomik ilişkilere yön 

veren G-20'ye üye olduğu D-8 örgütünün hem bölgesel hem de küresel ölçekte önemli bir 

aktör olarak,  dünya ekonomisine yön verecek politikaların üretilmesi sürecinde insiyatif 

alması başta Türkiye olmak üzere tüm üye ülkelerin uluslararası ekonomide profilini 

yükseltecektir. Bu bağlamda, Türkiye’nin hem kurucu üye olması hem de genel sekreterliğin 

İstanbul’da olması D-8 içinde gerekli siyasi iradeyi koyup daha aktif bir rol üstlenmesini 

gerekli kılmaktadır. Yeni üyelerin katılımına açık olan D-8`in hinterlandı olan Asya, Afrika, 

Ortadoğu ve Uzakdoğu, özellikle küresel ekonomik kriz sonrasında Batı’ya karşı çok kutuplu 

yeni dünya düzeninin öne çıkan bölgeleridir. Kısa ve orta vadede dünyanın ekonomik ve 

siyasi merkezinin bu bölgelere doğru kayacağı tahminleri göz önüne alındığında, D-8’in 

kurulmasında inisiyatif gücünü kullanan Türkiye’nin, örgüte işlerlik kazandırarak uluslararası 
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ekonomi-politik etkinliğini arttıran bir araç haline getirilmesi aşamasında da rol alması 

gerekmektedir.  

   

 

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI  (EİT) 

Türkiye,  İran ve Pakistan arasında bölgesel ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla 1964 

yılında kurulmuş olan Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilatı’nın (RCD) devamı olarak 

1985 yılında kurulan örgütün kurucu üyeleri Türkiye, Pakistan ve İran’dır.
125

 Sekretaryası 

Tahran’da olan örgütün bugün itibariyle diğer üyeleri; Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, 

Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan’dır. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti, BM Genel Sekreteri’nin Planı’nda kayıtlı olan “Kıbrıs Türk Devleti” sıfatıyla 

faaliyetlere katılmaktadır.
126

 Ticari ve ekonomik temelli bir örgüt olan EİT, Türkiye 

açısından, Orta Asya Cumhuriyetleri ve Güney Asya ülkeleriyle bir araya getiren önemli bir 

platform niteliğindedir.  

Türk dış politikasında, EİT ekonomik ve ticari açıdan büyük önem arz etmektedir. Türkiye 

EİT bölgesini ticaret, enerji ve nakliyat koridoruna çevirmekle Türkiye’nin stratejik 

konumunu daha da yükseltmeye, Çin’den başlayarak Avrupa’ya kadar uzanan ticaret yollarını 

geliştirmekle EİT ülkelerinin Avrupa’ya açılan kapısı olmak istemektedir.
127

 2011 – 2012 

Dönem Başkanlığını yürüten Türkiye, EİT’in değişen bölgesel ve küresel şartlara uyum 

sağlamasına yönelik aktif girişimlerde bulunarak üye ülke temsilcilerinden oluşan bir Akil 

Adamlar Grubu kurulmasını gündemde tutmaktadır. Sözkonusu grubun ilk toplantısını 2011 

Haziran ayında ülkemizde gerçekleştirilmiştir. Grup tarafından hazırlanacak olan raporun 

hayata geçirilmesiyle birlikte, teşkilatın her yönüyle değişen ve gelişen şartlara uyum 

sağlamasının temin edilmesi hedeflenmektedir.
128

 

Ekonomik ilişkiler açısından ise Türkiye EİT ülkeleri ile ticaret hacmini 2011’de 10% 

civarında artırmak ve bölge ekonomisinde öncü olmayı hedeflemektedir. EİT kapsamında 

serbest ticaret bölgesinin oluşturulması Türk dış politikasının bu kuruluş üzerinden 
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gerçekleştirmek istediği hedefler arasındadır. Ayrıca, üye ülkeler arasında kültürel alanda 

işbirliğini geliştirmeyi de hedefleyen EİT’in yakın gelecekteki ilk hedefi 2015 yılına kadar 

serbest ticaret bölgesi oluşturmaktır. 

EİT, Türk dünyasını birleştiren tek ekonomik kuruluş olması nedeniyle ayrı bir önem teşkil 

etmektedir. Bu bağlamda Türkiye, EİT kapsamında ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik 

ulaşım sektöründe yaşanan süreçlerde de etkin yer almaktadır. 2010 yılında İstanbul’da 

düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 

sonrasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul-Tahran-İslamabad demiryolu hattının 

iyileştirilmesi ve tüm EİT ülkelerini Avrupa'ya bağlayan bir demiryolu ağı haline 

dönüştürülmesi çağrısında bulundu.
129

 Bu doğrultuda son dönemde gerçekleştirilen en önemli 

projelerden biri olan İstanbul-Tahran-İslamabad demir yolu hattı 2009 yılında açılmış, Kasım 

2011’de verilen aradan sonra 15 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yeniden hayata 

geçirilmiştir.
130

 

EİT’in üye ülkeler açısından bir diğer önemi ise bölgede ekonomik işbirliğinin yanı sıra siyasi 

sorunların çözümü için diplomatik müzakere ortamı oluşturmasından kaynaklanmaktadır.. 

EİT kapsamında başlamış olan Türkiye-Pakistan-Afganistan müzakereleri bölgedeki siyasi 

sorunların çözümü açısından önemli adımlar olarak görülmektedir. İlk toplantısı 2007 yılında 

gerçekleştirilen Üçlü Zirve süreci, aradan geçen süre zarfında ekonomi, kalkınma, güvenlik, 

eğitim gibi alanlarda çok boyutlu işbirliğinin geniş bir yelpazedeki temaslarla geliştirilmesine 

imkan sağlayan güçlü bir platform halini aldı. Son olarak İstanbul’da 6.Üçlü Zirve’de bir 

araya gelen liderler üç ülke arasındaki zengin iş birliği potansiyelini somut kazanımlara 

dönüştürmek konusunda güçlü bir irade bulunduğunu vurguladı.
131

  

Bu nitelikleriyle D-8 ile birlikte EİT,  Türkiye’nin Batı eksenli bölgesel örgütlerde sürdürdüğü 

üyeliklerinin yanı sıra, çok boyutlu dış politika kapsamında İran ve Orta Asya ile ilişkilerini 

geliştirmek ve dış politikasındaki dengeyi korumak açısından büyük öneme sahiptir. 

Jeopolitik konumundan kaynaklanan avantajlarıyla yakın kara havzasında dünyanın enerji 

arzını elinde tutan ülkelere komşu olan Türkiye, söz konusu ülkelerle bu örgütler çerçevesinde 

geliştirdiği ilişkilerle Batı açısından da stratejik konumunu güçlendirmektedir.   
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3) Ortadoğu Örneğinde Son Dönem Türk Dış Politikasında 

Politik Ekonomi 

3.1 Türkiye’nin Bölge ülkeleriyle ekonomik ilişkileri 

Dış politikada “Komşularla sıfır sorun”, “ekonomik karşılıklı bağımlılık” gibi kavramlar 

doğrultusunda bölge ülkeleriyle yukarıda saydığımız politik ekonomi araçlarının iktisadi 

aktörler vasıtasıyla uygulanması sonucunda ekonomide istikrarlı makro ekonomik yapısı ve 

son yıllarda gerçekleşen büyüme rakamlarıyla bölgesel politikalara farklı bir boyut 

kazandırdı. Bu süreçte elde edilen başarıların neticesinde, sosyal yapısı ve siyasi iktidarının 

politik görüşü nedeniyle Ortadoğu’da model ülke olarak gösterilen ve özellikle İslam 

dünyasındaki halkların diziler ve turizm vasıtasıyla, akademisyenlerin de günden güne artan 

akademik çalışmalarında
132

 ilgiyle takip ettiği Türkiye, Arap Baharının başladığı son döneme 

bu avantajlı konumuyla girdi. Müslüman çoğunluğa sahip sosyal yapısıyla evrensel değerlerle 

çatışmayan, sosyal yapısını demokratik, laik devlet yapısıyla başarıyla entegre eden Türkiye,  

geçirdiği ekonomik dönüşüm ile de ayrıca, on yıllardır sosyo-ekonomik problemlerle ve 

otoriter rejimlerin baskıcı politikalarıyla uğraşan Ortadoğu coğrafyası için bir örnek olarak 

öne çıkıyordu. Kirişçi bu duruma “Gösterici Etki” (Demonstrative Effect) olarak 

kavramsallaştırdığı ticari devletin yükselişi, alışveriş, yatırım ve ticaret ile Türkiye’nin daha 

görünür hale gelmesi ve Türkiye’nin demokratikleşme tecrübesinin yayılması gibi üç 

gelişmenin yol açtığını savunmaktadır.
133

 Son yıllarda bölgede yapılan çalışmalar bu açıdan 

Ortadoğu coğrafyasında değişen Türkiye algısı için önemli ve ilginç bilgiler vermektedir.
134

 

Türkiye, bölgesel istikrarın ve karşılıklı gelişen ekonomik ilişkilerin bölgenin en önemli 

ekonomik güçlerinden bir tanesi olarak kendi çıkarına olduğunu öngörerek dış politika 

çerçevesini bu bağlamda oluşturdu ve geliştirdiği araçlarla, uyguladığı politikalarla bu 

doğrultuda bölgesel entegrasyon ve işbirliğini dış politikada en önemli amaç haline getirdi.
135

 

Komşularla sıfır sorun politikası bağlamında öncelikle yıllardır kaosun ve çatışmanın hüküm 

sürdüğü bölgede istikrar amacıyla otoriter rejimlerle ilişkilerini geliştiren Türkiye, bölgede 

yaşanan son gelişmelerde bölgesel statükonun daha fazla sürdürülemeyeceğine inanarak 

                                                           
132

 Basheer M. Nafi, “The Arabs and Modern Turkey:  A Century of Changing Perceptions”, Insight Turkey 

Vol./No.1/2009 pp.63-82 
133

 Kemal Kirişçi, “Turkey’s Demonstrative Effect and the Transformation of the Middle East, Insight Turkey 

Vol.13/ No:2/ 2011 pp. 33-35  
134

 Meliha Benli Altunışık , Challenges to Turkey’s “Soft Power” in the Middle East, TESEV  

    Meliha Benli Altunışık,  Turkey: Arab Perspectives, Foreign Policy Analysis Series.11, TESEV  
135

 Nader Habibi and Joshua W.Walker, “What is Driving Turkey’s Reengagement with the Arab World?”, 

Crown Center for Middle East Studies, April 2011 No.49 



60 
 

halkların haklı taleplerinin karşılanması gerektiğini savundu ve politikasını bu anlayış 

çerçevesinde revize etti. 2011 yılıyla birlikte Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da Tunus ile başlayan 

ve diğer bölge ülke ülkelerinde domino etkisiyle devam eden Arap Baharı’nda Türkiye’nin 

Tunus ve özellikle Mısır’da ön alan çıkışlarıyla halkların demokrasi taleplerinin yanında 

olduğunu belirterek Mısır Devlet Başkanı Mübarek’e görevi bırakma çağrısında bulunması 

Arap halkları nezdinde Başbakan Erdoğan ve genel olarak Türkiye’nin popülaritesini arttırdı. 

Daha sonra Libya ve Suriye gibi reel politik çıkarlar ile ilkesel dış politikanın çatıştığı halk 

isyanlarında politika belirlemekte zorlanan AKP hükümeti kısa vadede geliştirdiği manevra 

kabiliyeti ile halkların yanındaki duruşunu sürdürdü.  2011 seçimleri sonrası başlayan 3.AKP 

iktidarı dönemine denk gelen Arap Baharı süreci Türkiye’nin uluslararası sistemde önemini 

arttırırken yeni süreç fırsatlar kadar tehditleri de barındırması itibariyle dış politikanın en 

önemli gündemini oluşturmaktadır.
136

 

Ancak, komşularla sıfır sorun politikasının sorgulandığı bu dönemde Arap baharının 

yaşandığı ülkelerle ilk siyasi kaos ve istikrarsızlık döneminin atlatılmasından sonra kısa 

vadede artan ekonomik ilişkiler incelendiğinde uzun vadede Türkiye’nin hedeflediği 

politikalara ulaşmakta olduğunu göstermesi ve izlenen politikaların sürdürülebilirliği 

açısından umut vericidir.
137

  

Ortadoğu örneğinde son dönem Türk dış politikasında politik ekonominin genel sonuçlarına 

baktığımızda son 10 yıldır Arap ülkeleriyle Türkiye arasında artan ilişkilerin ticari rakamlara 

da açıkça yansıdığı görülmektedir. Türkiye’nin 2000 yılında 6.5 milyar dolar olan Arap 

ülkeleriyle toplam ticareti 2011 yılına gelindiğinde 35 milyar dolara yaklaştı. Bu ivme sadece 

ticarette değil, turistik ziyaretlerde de kendini gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine 

göre 2009 yılında Türkiye’ye 912 bin Arap turist gelirken, Mavi Marmara olayı, Erdoğan’ın 

bölgede artan popülaritesi ve Türk dizilerinin etkisiyle 2011 sonunda bu rakam 1 milyon 400 

bine ulaştı. Hakeza, STA’lar ve yatırım ilişkilerinde gelinen noktaya daha önce değindik.  

Geçtiğimiz yıla bakıldığında kriz yılı olmasına rağmen 2011’in ilk 11 ayına ait veriler 

bölgedeki 10 ülkeye yapılan ihracatın yükseldiğini, 7 ülkede ise dramatik olmayan düşüşler 

yaşandığını ortaya koyuyor. Buna göre Fas, Irak, İran, Katar, Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan, 

Tunus, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracat arttı. 
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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM)’nin 

ihracata ilişkin 2011 yılında yayımladığı araştırma notunda 2008 yılında Türkiye’nin ihracat 

yaptığı ülke gruplarında yapısal bir değişiklik olduğunu ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin 

toplam ihracatındaki payı düşerken, Kuzey Afrika, Yakın ve Orta Doğu’ya yapılan ihracatın 

artmaya başladığı belirtilmişti.
138

 BETAM tarafından hazırlanan şekilde, 2007’den 2008’e 

AB’nin toplam ihracat içindeki payının azalma trendinin başladığı görülmektedir. 

Yine BETAM’ın Şubat 2012’de yayınlanan araştırmasında ise 2011’de Arap Baharı ve 

Avrupa’daki borç krizinin bu yapıda bir değişiklik yapıp yapmadığını incelenmekte ve bizim 

konumuzla alakalı olarak da faydalı rakamlar bulunmaktadır.
139

  Türkiye’nin seçilmiş ülke 

gruplarına ve ülkelere yaptığı ihracat ve bu ülke gruplarının toplam ihracat içindeki paylarının 

gösterildiği tabloda AB’nin Türkiye’nin ihracatındaki payı 2007 yılından önce yüzde 56 

civarında iken, 2011 yılına kadar geçen sürede payı 10 puan düşerek yüzde 46,2’ye kadar 

gerilediği görülmektedir. Buna karşın 2007 yılında Yakın ve Orta Doğu’ya yapılan ihracatın 

toplam ihracattaki payı yüzde 14 iken, 2011 yılına gelindiğinde toplam ihracattaki payı yüzde 

20,7’ye kadar yükseldiği görülmektedir. Bunun yanında 2007 yılında toplam ihracattaki payı 

yüzde 3,8 olan Kuzey Afrika’nın, 2009 yılında payı yüzde 7,3’e çıktı ama son iki yılda 

özellikle 2011’de Arap Baharının da etkisiyle yüzde 5’e kadar geriledi.  

Arap Baharı 2010 Aralık ayında Tunus’ta başladıktan sonra kısa sürede bölgenin geri kalan 

ülkelerini etkisi altına aldı ve Türkiye’nin ihracatı açısından Arap Baharı en fazla Libya ve 

Suriye’ye yapılan ihracatı etkiledi. Kuzey Afrika bölgesi Tablo 2’de görüleceği üzere 5 

ülkeden oluşuyor. 2010 yılında Türkiye bu bölgeye 7 milyar dolarlık ihracat yapmışken, 2011 

yılında bu rakam 6,7 milyar dolara düştü. Kuzey Afrika’nın Türkiye’nin toplam ihracatındaki 

payı da 2010 yılında yüzde 6,2 iken 2011 yılında yüzde 5’e geriledi. Kuzey Afrika’ya yapılan 

ihracattaki gerilemenin en büyük nedeni  Libya’da uzun süren iç savaşın bu ülkeye yapılan 

ihracatı olumsuz etkilemesidir. Libya’ya yapılan ihracat 2010 yılında 1,9 milyar dolarken 

2011 yılında 748 milyon dolara geriledi. Buna karşılık yine devlet başkanları devrilen Mısır 

ve Tunus’ta ihracat sırasıyla yüzde 22,6 ve 12,5 arttı. Bu iki ülkeye 2010’da yapılan ihracat 

sırasıyla 2.251 ve 714 milyon dolarken 2011’de 2.759 ve 803 milyon dolara ulaştı.  
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Türkiye’nin Yakın ve Orta Doğu bölgesine yaptığı ihracat 2010 yılında 23,4 milyar dolarken, 

2011 yılında 28 milyar dolara ulaştı. Toplam ihracat içindeki payı da çok küçük bir artışla 

yüzde 20.5’den yüzde 20.7’ye çıktı. Bu bölgede Suriye, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Yemen’e 

yapılan ihracat azaldı. Özellikle Suriye, Yemen ve Bahreyn’de 2011 yılında büyük halk 

ayaklanmaları görülmüştü. Orta Doğu’da halk ayaklanmarı görülen ülkeler içerisinde en 

büyük ihracat hacmine sahip olan ülke Suriye’ydi. Suriye’ye 2010 yılında 1,8 milyar dolar 

ihracat yapılırken, 2011 yılında ihracat 1,6 milyar dolara geriledi. Özellikle son aylarda 

Suriye’yle ilişkilerin kötüleşmeye başladığı göz önüne alındığında, Türkiye’nin Suriye’ye 

yaptığı ihracatın 2012 yılında daha düşük bir seviyeye gerilemesi beklenmektedir. İhracat 

hacminin yüksek oranda arttığı diğer ülkeler ise Suudi Arabistan,  İran, Azerbeycan, B.A.E, 

Gürcistan ve İsrail oldu.   

İhracat yapılan ülke gruplarında özellikle 2009 küresel krizi sonrasında Avrupa’dan gelen 

talepte yaşanan azalmanın da etkisiyle Ortadoğu ve Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye 

yönelik stratejik bir hamle yapan Türkiye’nin dış politikası bu açıdan değerlendirildiğinde 

Arap Baharı sürecinde ve sonrasında alınan pozisyonun uzun vadeli etkileri önem 

kazanmaktadır. Latin Amerika’dan Çin’e kadar uzak havzalarda da görülen bu hamlelerin 

ihracata dayalı Türk ekonomisi için ne kadar yerinde olduğu kriz ortamında yaşanan 

gelişmeler sonucu bir kez daha ortaya çıktı. İhracata dayalı büyüme stratejisi çerçevesinde 

azalan dış talebe yeni alternatif pazarların bulunulamaması durumunda daralacak ekonomi ve 

azalacak istihdam neticesinde artacak işsizlik rakamlarının ülke içinde ortaya çıkaracağı 

muhtemel ekonomik-sosyal kriz ortamından bu hamleler neticesinde en az hasarla atlatıldığı 

genel kabul görmektedir.
140

 Geçen on yıllık süreçte yaşanan paradigma değişikliğine ve bu 

değişikliğin başarısının test edildiği 2009 krizi ve 2011 Arap Baharı gibi küresel ölçeğe sahip 

kaos ve bunalım ortamlarında elde edilen sonuçlar bir bütün içerisinde geniş bir perspektiften 

bakıldığında bu şekilde ortaya çıkmaktadır. 2009 ekonomik krizi küresel ekonomiye entegre, 

serbest piyasa koşullarında işleyen Türk ekonomisi için kaçınılmaz negatif sonuçlara neden 

olsa da, bu kriz ortamında temelleri son yıllarda atılan politik ekonomi ekseninde yürütülen 

dış politikanın önemini göstermesi açısından çok kritik bir zamana denk gelmiştir. Nitekim, 

Ortadoğu ve özellikle Afrika açılımları sonrasında enerji israfı olarak görülen dış politika 

hamlelerinin bir lüks değil, aksine Türkiye’nin 2023 hedefleri için artık bir zorunluluk olduğu 

anlaşılmıştır.  
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Dış politikada yeni bir paradigmanın yansımaları olan dış politika uygulamaları ve son 

yıllarda geliştirilen ikili ilişkiler ve bölgesel konularda karar yapım sürecinde geleneksel 

aktörler ve araçlardan ziyade, yeni aktörler ve araçların tercih edilmesi ülke içinde geleneksel 

aktörler ve bu aktörlerin siyasi ve ekonomik elit koalisyonları tarafından eleştirilirken, 

uluslararası platformda da dönem dönem çok farklı tepkilere yol açmaktadır. Bu bağlamda, 

2002 yılından itibaren geliştirilen teori, ortaya konulan kavramlar, bu kavramların 

uygulayıcısı olarak ön plana çıkarılarak desteklenen özel ve kamusal aktörler, yeni araçlar bir 

bütün olarak ele alındığında Türkiye’de yaşanan siyasi, ekonomik ve toplumsal dönüşümün 

geniş bir tabana yayılarak sağlam temeller üzerine inşa edildiği görülmektedir. 
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Şekil 1.  

1999 – 2011 yılları arasında ülke gruplarına yapılan ihracatın toplam ihracat içindeki 

yüzdesi ve nominal olarak büyüme oranları. (Çizgi grafikler ülke gruplarının toplam 

ihracat içindeki yüzdesini gösterirken, bar grafikler yıllık büyüme oranlarını 

göstermektedir.) 

Kaynak:BETAM 
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Tablo 1. Seçilmiş ülkelerin ve ülke gruplarına 2001-2011 yıllarında yapılan nominal 

ihracat (milyon $) miktarları ve toplam ihracattaki payları (%) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Avrupa Birliği 27 27,394 36,581 41,365 47,935 60,399 63,390 47,013 52,685 62,378 

Yakın ve Orta 

Doğu 5,465 7,921 10,184 11,316 15,081 25,430 19,193 23,295 27,954 

Kuzey Afrika 1,577 2,203 2,544 3,097 4,030 5,850 7,416 7,025 6,701 

Diğer Asya  1,843 2,153 2,479 3,249 4,188 5,637 5,105 6,312 7,731 

Diğer Avrupa 1,994 2,648 3,478 4,724 6,116 9,195 8,128 6,745 6,995 

Diğer Afriika 554 765 1,087 1,469 1,947 3,212 2,739 2,258 3,635 

Rusya 1,368 1,859 2,377 3,238 4,727 6,483 3,190 4,628 5,995 

A.B.D 3,752 4,860 4,911 5,061 4,171 4,300 3,241 3,763 4,597 

Çin 505 392 550 693 1,040 1,437 1,600 2,269 2,467 

Diğer Ülkeler 2,802 3,785 4,501 4,754 5,575 7,092 4,518 4,949 6,502 

Toplam 47,253 63,167 73,476 85,535 107,272 132,027 102,143 113,930 134,954 

          

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Avrupa Birliği 27 58.0 57.9 56.3 56.0 56.3 48.0 46.0 46.2 46.2 

Yakın ve Orta 

Doğu 11.6 12.5 13.9 13.2 14.1 19.3 18.8 20.4 20.7 

Kuzey Afrika 3.3 3.5 3.5 3.6 3.8 4.4 7.3 6.2 5.0 

Diğer Asya  3.9 3.4 3.4 3.8 3.9 4.3 5.0 5.5 5.7 

Diğer Avrupa 4.2 4.2 4.7 5.5 5.7 7.0 8.0 5.9 5.2 

Diğer Afriika 1.2 1.2 1.5 1.7 1.8 2.4 2.7 2.0 2.7 

Rusya 2.9 2.9 3.2 3.8 4.4 4.9 3.1 4.1 4.4 

A.B.D 7.9 7.7 6.7 5.9 3.9 3.3 3.2 3.3 3.4 

Çin 1.1 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.6 2.0 1.8 

Diğer Ülkeler 5.9 6.0 6.1 5.6 5.2 5.4 4.4 4.3 4.8 

Kaynak: BETAM 
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3.2.Bölge ülkeleriyle ikili ilişkiler 

 

 IRAK 

Kuzey Irak özelinde genel olarak Irak ile ilişkilerde gelinen nokta trading state niteliğini 

kazanan Türkiye’nin komşu ülkelerle gelişen ilişkilerin en somut örneğini oluşturması 

açısından laboratuar niteliğini taşımaktadır. Nitekim, bölgesel açıdan değerlendirildiğinde, 

miktar olarak en büyük ihracat artışı Irak’a yapılan ihracatta görülmektedir. Son on yıllık 

döneme bakıldığında, 2003 yılında iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin sadece 940 

milyon dolar iken, 2011 yılında bu rakamın 11 milyar dolara ulaşmıştır. Son göstergeler ele 

alındığında, 2010 ile 2011 arasındaki ticaret hacmi yüzde 36 artarken Irak, Türkiye için 

Almanya’dan sonra ikinci büyük ihracat pazarı durumuna gelmiştir. 2012'nin ilk 3 ayında ise 

Irak ile ikili ticaret hacmi yüzde 41 artışla 2,5 milyar dolara yaklaşmış bulunmaktadır. 

Gelinen noktayı göstermesi itibariyle en güncel bilgilerin bizzat Ekonomi Bakanı Zafer 

Çağlayan tarafından verildiği Mayıs 2012’de DEİK/Türk-Irak İş Konseyi ve Ninawa Yatırım 

Komisyonu işbirliğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Ninawa Yatırım Konferansı, bu gelişmeler 

noktasında önemli içeriğe sahiptir. Toplantıda konuşan Çağlayan, Irak ile karşılıklı yatırımlar 

ve ticaretin geldiği noktayı: ''Irak ve Türkiye, adeta yan yana dükkanları olan, birbirini seven 

ama doğru dürüst alışveriş yapmayan komşular gibiydik. Neyse ki artık bu dönemin sonuna 

geldik. Son yıllarda artan ticaret hacmimiz, artan yatırımlarımız Irak ve Türkiye halkı ile 

işadamlarını daha da yakınlaştırıyor'' diye özetledi.
141

 Bu gelişmeler neticesinde Türk iş 

adamlarının özellikle Irak’ın kuzeyindeki aktivizmi
142

 ve THY’nin Irak’ın 6 farklı şehrine 

uçarak Avrupa’ya bağlama stratejisi
143

 gibi iktisadi araçlar üzerinden Türkiye’nin ülkedeki 

                                                           
141

 “Çağlayan: Irak ile ticaret hacmimiz 2,5 milyar dolara yaklaştı”, Zaman Gazetesi, 

http://zaman.com.tr/haber.do?haberno=1281944&title=caglayan-irak-ile-ticaret-hacmimiz-25-milyar-dolara-

yaklasti (15.05.2012) 
142

 Anthony Shadid, “Resurgent Turkey Flexes Its Muscles Around Iraq”, New York Times, 

http://www.nytimes.com/2011/01/05/world/middleeast/05turkey.html?_r=4&pagewanted=all (15.05.2012) 

 
143

 “THY, 6 hat ile Irak'ı Avrupa'ya bağlıyor”, Radikal Gazetesi,  

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&CategoryID=80&ArticleID=1054603 

(15.05.2012) 
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artan etkisi
144

 dikkat çekmektedir. Öyle ki, bizzat Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Sanayi 

ve Ticaret Bakanı Sinan Çelebi, bölgede, inşaat sektöründe hiçbir şirketin Türk firmalarıyla 

yarışa giremeyeceğini söylemektedir.
145

  

Ticari ilişkilerin bu gelişmeyi göstermesinin bir sonucu olarak, siyasi ilişkilerin bu 

gelişmelerden bağımsız ele alınması mümkün gözükmemektedir. Bu bağlamda değerlendirme 

yapıldığında, Türkiye’nin Kuzey Irak’taki Kürt liderlerle olan ilişkileri, yakın tarihlere kadar 

inişli çıkışlı bir seyir izlerken 2006 yılından itibaren Milli Güvenlik Kurulu kararlarına 

yansıyan ifadesiyle Ankara, ‘Irak’taki tüm gruplarla ayrım gözetmeksizin diyalog’ kararı 

alınması yeni bir süreci başlattı ve o tarihe kadar ağırlıklı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri eliyle 

yürütülen Kuzey Irak politikası, tümüyle siyasi iradenin kontrolüne geçmesiyle birlikte 

uygulama araçları ve sivil toplum faktörünün ağırlık kazandığı sivil politikalar Kuzey Irak 

politikasının değişmesine yol açtı. TSK güdümünde geliştirilen siyasetin daha çok, Kürtlerin 

dışlanması ve izolasyonunu esas alan ve “Türkmenleri merkeze alan” yaklaşımı, bölgenin 

gerçeklerine aykırı olmakla birlikte hedeflendiği şekilde Türkmen politikasında da istenilen 

sonucu verememiştir. Yeni paradigma çerçevesinde gelişen süreçte ise bugün Türkiye’nin, 

Irak politikasında çok farklı bir yerde durduğu görülmektedir. Mesut Barzani ve Celal 

Talabani ile olan temaslar, Irak’ın bir diğer önemli unsuru Sünni Araplarla olan ilişkiler, 

giderek daha sağlıklı bir zeminde yürüyen Türkmen politikası bu yaklaşımın sonucu olarak 

değerlendirilmektedir.
146

  

Geleneksel anlayışta kırılmaya yol açan tüm bu gelişmeler neticesinde, geleneksel aktörlerin 

ayrılıkçı terör örgütü PKK’nın faaliyetlerinden kaynaklanan güvenliğe dayanan dış politika 

yöntemlerinden yeni paradigmaya geçiş sürecinde Kuzey Irak ve Irak ile ilişkiler farklı 

tepkilere yol açmaktadır. Eleştiri noktası olan konu, gelişen ticari ve siyasi ilişkilere paralel 

olarak Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin PKK ile mücadelede işbirliğinin samimiyetinin 

sorgulanmasına neden olan pasifliğinin işbirliği ve bölgesel barış açısında ikili ilişkilerin 

önünde bir engel olarak görülmesidir. Nitekim, PKK teröründe istenilen işbirliğinin 

sağlanamaması ilişkilerin geleceğini tehdit eden en büyük olgudur ve karşılıklı olarak bir an 

önce adımların atılmasını gerekli kılmaktadır. Ancak, önümüzdeki dönemde Türkiye 
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 “Turkey’s Soft Power in Iraq”, New York Times, 

http://www.nytimes.com/slideshow/2011/01/04/world/20110105_TURKEY-7.html (e.t.09.08.2011) 
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 'Kuzey Irak'ta inşatta Türk firmalarıyla kimse yarışamaz', Zaman Gazetesi, 

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1279165 (15.05.2012) 
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 Nasuhi GÜNGÖR,”Kürtlerin kaderi ve Türkiye”, Star Gazetesi,  http://www.stargazete.com/yazar/nasuhi-

gungor/politika/kurtlerin-kaderi-ve-turkiye/yazi-546787 (15.05.2012) 
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açısından da, bazı haklı nedenleri saklı tutmak kaydıyla, Kuzey Irak ve Türkiye arasındaki 

entegrasyonu,  “Büyük  Kürdistan”  korkusu  yüzünden  tıkamaya  çalışmak yerine  bu  

entegrasyonun  kaçınılmaz olduğu bilinci içerisinde ortak bir gelecek inşa etmeye dönük 

vizyon sahibi politikalar üretmek hem bölge, hem Irak, hem Türkiye, hem de tüm Ortadoğu 

açısından daha yerinde olacağı genel kabul gören bir anlayış olarak tartışılmaktadır.  Nitekim, 

son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde İran’ın Irak’ta Şii Başbakan Maliki, Suriye’de 

meşruiyeti sorgulanan Esad rejimiyle ilişkilerini sağlamlaştırıp ”Şii jeopolitiği” politikasını 

yürüttüğü bir dönemde Türkiye’nin bölgesel çıkarları açısından Kuzey Irak ile ilişkilerini yeni 

bir boyuta taşıması kaçınılmaz olmaktadır.
147

 Dinamik gelişmelerin yaşandığı ve Türkiye’nin 

yoğun bir şekilde karşı çıkmasına rağmen mezhepsel ittifakların bölgenin bir realitesi olarak 

varlığını sürdürdüğü bir konjonktürde, ayrıca ekonomik açıdan da değerlendirildiğinde 

Anadolu’nun doğal bir uzantısı konumunda olan bölgeyle ilgili geleceğe dönük  Türkiye  ve  

Anadolu  merkezli  gerçekçi senaryoları tartışmak ve geleneksel söylemin tabularının üzerine 

giderek real politik çıkarlar doğrultusunda bölgenin geleceğini yönlendirmek büyük önem 

taşımaktadır. Ekopolitik isimli düşünce kuruluşunun yayınladığı Irak Çalıştayı raporunda 

tartışıldığı üzere “Devletleşme yolunda hızla ilerleyen Bölge‟de Kosova veya Güney Sudan 

benzeri bir bağımsızlık  ilanı  durumunda  Bölge  ile  Türkiye  arasında  ne  şekilde  iyi  

ilişkiler sağlanabilir?” ve  Bölge  halklarının  Türkiye’deki  muhtemel  olumlu dönüşümlerin  

de  etkisiyle  Musul  Vilayeti  konsepti  içerisinde  Türkiye  ile  ortak  bir birlik  içerisinde  

varlığını  sürdürmeyi  tercih  etmesi  durumunda  Türkiye‟nin  idari yapılanmasının  ne  

şekilde  transforme  edilmesi  icap  edebilir?”  gibi  sorulara  akılcı cevaplar  veren  gerçekçi  

senaryoların  üzerinde  ciddiyetle  durulması  büyük  önem taşımakta ve esasında pek de uzak 

görünmeyen geleceği yakından ilgilendirmektedir.
148

  Raporda belirtildiği üzere bölgedeki 

insanların bazılarının Irak yerine Türkiye bünyesinde yaşamayı tercih ettiklerini söylerken  

bazı  kesimlerin  “bağımsızlık”ın  kendi  hakları  olduğunu iddia etmesi ve sokaklarda Irak‟ın 

hükümranlığını temsil eden hemen hemen hiçbir unsurun mevcut olmayışı her iki senaryonun 

da ihtimaller dahilinde düşünülmesinin ve alternatif politikaların geliştirilmesinin taşıdığı 

önemi yansıtmaktadır.  Bu konular değerlendirildiğinde konunun ticari ve siyasi boyutunun 

yanı sıra, Türkiye’nin bölgede daha çok görünür hale gelmesinin neticesinde bölge halkının 

Türkiye’ye bakış açısının pozitif bir şekilde değiştiği, sosyo-kültürel yakınlaşmanın arttığı bir 
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 “Turkey, Kurdistan and the future of Iraq: Time for Washington to tune back in” 
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dönemde güvenlik politikasına dayalı askeri çözüm arayışlarının artıları ve eksilerinin 

ülkemizde daha geniş bir çerçevede tartışılması gerekmektedir. 

  

 

            İRAN 

Türk dış politikasının yeni paradigmasının Batı’da en çok tartışılan ve zaman zaman eksen 

kayması tartışmalarına yol açan politikalarından en başında İran ile olan ilişkiler gelmektedir. 

Bu niteliğiyle dönemsel olarak İran’la ilişkilerin izlediği seyir, Batı’da farklı algılamalar 

üzerinden değerlendirilerek Türkiye’nin Batılı müttefikleriyle olan ilişkilerinin test sahası 

olarak yorumlanmaktadır. Bu açıdan politik ekonomiyi temeline alan dış politikanın ilkeleri 

üzerinden analiz yapılmadığı sürece özellikle İran örneğinde göreceğimiz gibi, Türk dış 

politikasının analizini yapmak bir hayli zorlaşacaktır. Dolayısıyla, çalışma konumuzun en 

başından beri vurgulamaya çalıştığımız gibi politik ekonomi perspektifinden ayrı olarak 

Türkiye-İran ilişkilerini ideolojik çerçeveye oturtmaya çalışan analizlerin Türk dış 

politikasının temel dinamiklerini eksik yorumladığı son iki yılda yaşanan gelişmeler 

neticesinde ortaya çıkmaktadır. 

Öncelikle iki ülke arasında gelişen ekonomik ilişkilere bakacak olursak, Türkiye’nin son 10 

yıllık dönemde İran ile ekonomik ilişkileri önemli ölçüde artmıştır. 2000 yılında 1 Milyar 

dolar civarında olan ticaret hacmi 2011 yılında 15 milyar doları geçmiştir. Her iki ülke 

yetkilileri ticaret hacminin 5 yıl içerisinde 30 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini ifade 

etmektedirler.
149

 Ayrıca 16 Eylül 2011’de Ceylan Otel’de düzenlenen “Türk-İran İş 

Forumu”nda konuşan Başbakan Erdoğan da, Türkiye ile İran arasındaki hali hazırdaki 

ticaretin, potansiyelinin çok altında olduğunu, bunun daha da geliştirilmesi gerektiğini her 

vesileyle kendilerinin de İranlı dostlarının da söylediğini belirtmiştir.
150

 Dış ticaret 

boyutundan değerlendirildiğinde, kronik cari açık problemi ile uğraşan Türkiye açısından İran 

ve çevre ülkeler pazarı büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, İran Türkiye açısından sadece bir 

ihracat ülkesi değildir. Aynı zamanda Türk mallarının önemli bir kısmı İran üzerinden 
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http://www.dha.com.tr/turkirandisticarethacmi5yilsonra30milyardolaribulacak_226865.html (15.05.2012) 

“Türkiye-İran ticaretinde büyük hedef” 

http://www.tumhaber.com.tr/HaberOku.php?haber_id=73140 (15.05.2012) 
150

“İran’la ticaret hedefi 30 Milyar dolar”, 

http://www.deik.org.tr/437/%C4%B0RAN_LA_T%C4%B0CARET_HEDEF%C4%B0_30_M%C4%B0LYAR_

DOLAR.html (15.05.2012) 

http://www.dha.com.tr/turkirandisticarethacmi5yilsonra30milyardolaribulacak_226865.html
http://www.tumhaber.com.tr/HaberOku.php?haber_id=73140
http://www.deik.org.tr/437/%C4%B0RAN_LA_T%C4%B0CARET_HEDEF%C4%B0_30_M%C4%B0LYAR_DOLAR.html
http://www.deik.org.tr/437/%C4%B0RAN_LA_T%C4%B0CARET_HEDEF%C4%B0_30_M%C4%B0LYAR_DOLAR.html


70 
 

geçerek Orta Asya pazarlarına ulaşmaktadır. İran’ın bu transit konumu Türkiye’nin Orta Asya 

ticaretinde önemli bir yer tutmaktadır. Diğer yandan, hızla büyüyen Türk ekonomisinin enerji 

ihtiyacını karşılamaya yönelik Rusya’ya alternatif oluşturmasıyla birlikte İran’ın enerji 

kaynaklarına giderek artan bağımlılığı, son yıllarda siyasi ve güvenlik konularıyla birlikte 

Türkiye- İran ilişkilerini etkileyen temel faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim, iki 

ülke arasındaki ticaret hacmi dengesine bakıldığında özellikle 2009 yılı sonrasında dengenin 

Türkiye aleyhine giderek bozulduğu gözlemlenmektedir.  2008 yılında bu ülkeye ihracatımız 

2 Milyar Dolar’ın üzerine çıkmış; Türkiye aleyhinde seyreden dış ticaret dengesi ise İran’dan 

doğal gaz ithalatı ile birlikte son yıllarda daha da artarak 6 Milyar Dolar’ın üzerinde 

gerçekleşmiştir. 2009 yılında ise ihracatımız 2 milyar dolar seviyesinde iken ithalatımız 3.4 

milyar dolara gerilemiştir. 2010 yılında ihracatımız 3 milyar doları, ithalatımız 7.6 milyar 

doları aşmıştır.2011 yılı itibariyle ise ihracatımız 3.5 milyar dolar, ithalatımız ise 12.4 milyar 

dolardır.
151

 

İlişkilerin bu ekonomik çerçevesini göz önünde bulundurarak son yıllarda yaşanan siyasi 

gelişmelere baktığımızda ise, İran’ın nükleer çalışmaları dolayısı ile etrafındaki uluslar arası 

baskı artarken Türk-İran ilişkileri de yeni anlayış çerçevesinde bir döneme girdiği 

gözlemlenmekteydi. Bu dönemde Türkiye’nin batılı müttefiklerinden gelen ağır tenkitlere 

rağmen  İran’la ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verilmiştir. İran’ın nükleer enerji 

meselesine komşu bir ülke olarak Batılı müttefiklerinden farklı yaklaşan ve ikili ilişkilerin 

ekonomik boyutunu göz ardı edemeyen Türkiye’nin İran meselesine bakış açısı da doğal bir 

şekilde politik ekonomi boyutundan oluşmaktaydı.  

Bu bağlamda İran ile ilişkileri belirleyen konularda Türkiye’nin pozisyonunu Davutoğlu şu 

şekilde açıklamaktadır: 

 “Ana ilkelerimiz ise bellidir. Bir, biz her türlü nükleer silaha, her ülkede karşıyız. Özellikle 

Ortadoğu bölgesinin nükleer silahlardan arındırılmasını istiyoruz. 

İki, problemlerin çözümünde askeri yöntemin kullanılmasına karşıyız. Çünkü askeri yöntemin 

kullanılmasının yarattığı kaostan en fazla Türkiye etkileniyor. 

 Üç, yeni yaptırımlarla çevremizdeki ekonomik dinamizmin engellenmesini istemiyoruz. Türk 

ekonomisi bütün çevre ülkelerin lokomotif ekonomisidir, biz bu ekonominin dizginlenmesini 

istemiyoruz. Etrafımıza uygulanan, izolasyon, ambargo ve yaptırımlar bu ülkelerden daha çok 
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bizi etkiliyor. Irak örneğinde olduğu gibi. Dolayısıyla bu üç temel ilkeyi hayata geçirmek için 

biz aktif bir diplomasi uyguladık, uygulamaya da devam edeceğiz. Biz herhangi bir ülkeyi 

başka bir ülkeye karşı savunma ya da mazur gösterme durumunda değiliz. Bizim ilk hedefimiz 

ülkemizin âli menfaatlerini korumaktır.”
152

 

Bu ilkeler doğrultusunda, bölgede istikrarın korunması açısından Batı ve İran arasındaki 

problemlerin çözülmesi için Türkiye arabulucu pozisyonuna soyunmuştur. 17 Mayıs 2010 

tarihinde Türkiye-Brezilya ve İran arasında imzalanan “Uranium Exchange Agreement- 

Uranium Swap” bu politikanın en önemli adımlarından birisidir. Anlaşma ABD ve Batılı 

ülkeler tarafından kabul görmeyince, Batı ve İran arasında zor durumda kalan Türkiye, İran’a 

karşı uygulanacak yaptırımlarla ilgili Birleşmiş Milletler’de 9 Haziran 2010 tarihinde yapılan 

oylamada ret oyu kullanmış ve yaptırımların diplomasi yolunu kapatmaması gerektiğini ifade 

etmiş, çözümün diplomatik kanallarla ulaşılması gerektiğini ifade etmiştir.
 153

 

İran’a karşı ekonomik yaptırımlar öngören BM kararları veya en son ABD ve AB’nin 

İran’dan petrol ithalatının kesilmesi yönündeki kararlardan etkilenecek ülke Türkiye’dir. Bu 

açıdan Türkiye, 454 km ortak sınıra sahip olduğu komşusu İran konusundaki uluslararası 

politikada yaşanan gelişmelere doğal olarak Batılı komşularından farklı pozisyon almak 

zorunda kalmaktadır. Zira, iki ülke ticaretinin başında doğal gaz ve ham petrol ticareti 

gelmektedir. Türkiye’nin İran’dan yıllık 10 milyar metreküp alım anlaşması vardır. Ayrıca 

enerji bakanı Taner yıldız ham petrol ithalatının % 40-50 civarındaki kısmının İran’dan 

karşılandığını belirtmiştir. Türkiye elektrik enerjisi ihtiyacının % 40’ını gaz çevrim 

santrallerinden karşılamaktadır. İran ise Rusya’dan sonra Türkiye’nin ikinci büyük gaz 

tedarikçisidir. Ekonomik ilişkilerin bu boyutu düşünüldüğünde Türkiye’nin; Avrupa Birliği 

ülkelerinin 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren İran’a uygulayacağı petrol amborgosuna 

katılması fiilen imkansız gözükmektedir. Türkiye’nin petrol ithalatını kesmesi durumunda 

İran’ın Türkiye’ye karşı uygulamaya koyabileceği yaptırımların Türk ekonomisi üzerinde 

önemli etkileri olacaktır.
154
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İran’ın nükleer meselesinden ve BM yaptırımlarından ayrı olarak gelişen Malatya Kürecik’e 

yerleştirilen NATO’ya ait radar sistemi sonrasında İranlı siyasi ve askeri yetkililerden gelen 

tehdit içeren açıklamalar
155

, Ortadoğu siyasetinde dengeleri değiştiren “Arap Baharı” ve son 

olarak Irak’ta Şii Başbakan Maliki üzerinden alınan pozisyonlar ile birlikte bölgesel 

gelişmelerin siyasi ve güvenlik boyutu ekonomik ilişkileri gölgede bırakacak noktaya doğru 

ilerlemekte ve yeni bir boyuta taşınmaktadır.  Bölgesel hegemonya bağlamında tarihsel iki 

rakip olan Türkiye ve İran bu gelişmeler neticesinde bölgesel nüfuzlarını artırmak için  

karşılıklı politikalar geliştirmektedirler.
156

 Bu gelişmelerin bir kez daha ortaya koyduğu gibi, 

Ortadoğu’nun dinamik siyasi ortamı, dönemsel analizleri geçersiz hale getirmektedir. 

Nitekim, iki yıl evvel Türk dış politikası ideolojik zeminde yürütüldüğü ve Batı’dan 

uzaklaştığı şeklinde eleştirilirken, bugün yine Batılı analistler tarafından artan Türkiye-İran 

rekabetine dikkat çekilmektedir.
157

 Her ülke gibi Türkiye’nin de değerler ve çıkarlar 

çerçevesinde yürüttüğü dış politikasında dönemsel pragmatik yaklaşımlar görülebilmektedir. 

İran ile olan ilişkilerde de iki ülke rekabet ve işbirliği dengesi üzerinde tarih boyunca olduğu 

gibi bugün de birbirlerine karşı pragmatik politikalar izlemektedirler. Ancak, içinde 

bulunduğumuz süreçte göze çarpan ve özellikle Suriye sorununda tartışıldığı üzere, ekonomik 

çıkarlar ve artan enerji bağımlılığının dış politika karar alma sürecinde üzerinde artan 

olumsuz etkisidir.
158

  Türkiye’nin dış ticarette elde ettiği görece avantajlara rağmen İran, 

Rusya ve Çin ile ekonomik ilişkilerinde artan dengesizlik, aynı zamanda Suriye’nin müttefiki 

olan bu ülkelere rağmen Türk dış politikasının bu konuda insiyatif almasının önündeki temel 

engel olarak görülmektedir.
159
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Sonuç olarak, bu kompleks dış politika uygulamaları çerçevesinde politik ekonominin önemi 

bir kez daha ön plana çıkmaktadır. Son dönemde yaşanan görüş ayrılıklarına rağmen her iki 

ülkede ilişkilerin tarihsel derinliğinin bir sonucu olarak ustaca birbirini dengelemektedir ve 

bazı alt düzey yetkililerin aksine söylemlerine rağmen her iki devletin de en üst 

yetkililerinden son dönemde her zaman sağduyulu açıklamalar gelmekte ve iletişim ve 

işbirliği devam etmektedir. Çünkü ekonomik abluka altına giren İran için Türkiye halen bir 

çıkış kapısıdır. Diğer yandan İran ise halen yürürlükteki enerji kontratları, ticaret hacmi ve 

transit konumu itibari ile Türkiye açısından önemli bir ülkedir. Bölgede iki ülke ilişkilerini 

etkileyecek sıcak bir çatışma olmadığı takdirde ilişkilerini kopartmadan devam ettirmeye 

çalışacaklardır.  

 

 

             MISIR 

2011 yılının başında Mübarek rejimi devrilene kadar, Türkiye ile Mısır arasındaki ikili siyasi 

ilişkiler uzun yıllardır her hangi bir  sorun içermeden statik bir şekilde sürmekteydi. 2005 

yılında iki ülke arasında imzalanarak 2007 yılında yürürlüğe giren Türkiye-Mısır Serbest 

Ticaret Anlaşması’nın (STA) yarattığı olumlu hava ile 2006 yılı ve sonrasında ikili ticari 

ilişkiler ivme kazanmış ve 2010 yılı sonuna kadar önemli ilerleme sağlanmıştır. 2005-2010 

yılları arasında önemli oranda artan dış ticaret hacmimiz, 2009 yılında %349 oranında bir 

kümülatif artışla en yüksek seviyesi olan 3.26 milyar Dolar seviyesine ulaşmış, 2010 yılında 

ise 3.18 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Ancak Arap Baharı’nın Mısır’da etkisini 

göstermesiyle birlikte Mübarek’in halkın taleplerine karşı aldığı sert önlemler neticesinde 

Başbakan Erdoğan’ın parti grup toplantısında yaptığı ve El-Cezire’den canlı yayınıyla 

Mısır’da yakından takip edilen konuşmasında
160

 Mübarek’e açıkça görevden ayrılmasını 

söylemesi Mısır-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Nitekim, bu 

konuşmanın ardından on gün içinde Mübarek’in devrilmesiyle Türk dış politikası bu öngörüsü 

ve Mısır halkının en zor zamanında yanında olduğunu göstermesi neticesinde Mübarek 

sonrası dönem için yaptığı riskli girişimin karşılığında, bir yıllık dönemde gelinen nokta 

dikkat çekicidir. Zira, Türkiye için Kuzey Afrika ülkeleri ayrı ayrı önemli birer siyasi ve ticari 

partner olmakla birlikte, özellikle Mısır’ın İslam dünyası içindeki nüfuzu ve Türkiye’nin 
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Afrika açılımı politikası çerçevesinde kilit ülke olması bu ülkeyle iyi ilişkileri zorunlu 

kılmaktadır. Gerek bölge ülkelerinden Türkiye’ye yapılan yatırımlar, gerekse Türk 

şirketlerinin Kuzey Afrika bölgesindeki yatırımları, bu bölgede kalıcı adımlara hazırlandığına 

işaret etmektedir. Bu doğrultuda, Ekonomi Bakanlığı ticari müşavirlikler ve ataşeliklerin 

sayısını daha da artırmak için çalışmalarını hızlandırırken 2012 yılında 23 ülkede ataşelik 

açılması planlanırken Türkiye ihracatının önümüzdeki dönemde rotasını belirleyecek yeni 

ataşeliklerin 10’u Afrika kıtasında yer almaktadır.
161

 Afrika’nın Ortadoğu’dan sonra Türk dış 

politikası ve ekonomisi için yeni bir atılım bölgesi olacağı bir dönemde bölgenin en önemli 

güçlerinden biri olan Mısır ile Mübarek sonrasında geliştirilecek ilişkiler için son derece 

stratejik bir öneme sahiptir. Bu yüzden Türkiye’nin bu ülkeye siyasi, ekonomik yatırımları
162

, 

iktisadi aktörlerin öncülüğü
163

yerinde olmakla birlikte daha da artmalı ve derinleşmelidir. 

Yeni dönemin ilk temasında, Mısır Dışişleri Bakanı Mohamed Kamel Amre’nin Ağustos 

2011’de Türkiye’yi ziyareti esnasında yapılan ortak basın toplantısında Mübarek döneminin 

ardından beş aylık bir dönemde Mısır’ı dört kez ziyaret ettiğini söyleyen Dışişleri Bakanı 

Davutoğlu :   

“Bu köklü ilişkilere belki de tarih içinde en fazla ihtiyaç hissedildiği dönem, gün bugündür, 

çünkü bugün Mısır’ın başarısı sadece Mısır açısından değil, bütün bölgemizin geleceği 

açısından da hayatidir, elzemdir. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır seyahatinde 

vurguladık, Sayın Başbakanımız her vesileyle vurguladı: böyle kritik bir tarihi geçiş 

döneminde Mısır’ın başarısı için Türkiye her türlü katkıyı vermeye hazırdır. Mısır’ın başarısı 

hepimizin başarısı olacaktır.” sözleriyle de Türkiye’nin Mısır politikasına dair düşüncelerini 

aktardı.
164

 

 

Eylül ayında ise Başbakan Erdoğan'ın Mısır, Tunus ve Libya’yı kapsayan yurtdışı gezisinde 
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gerçekleştirdiği temasları Mısır, Arap ve dünya basını tarafından ilgi gördü.
165

 Erdoğan'ın 

beraberinde bakanlar, üst düzey bürokratlar, Başbakan Erdoğan'ın 7 bakan, üst düzey 

bürokratlar ve 300 işadamıyla gerçekleştirdiği Mısır gezisinde yeni bir sürece girmiş bulunan 

ülkeye Türkiye'nin verdiği bu geniş çaplı destek ve çeşitli alanlarda gerçekleştirilebilecek 

işbirliği imkanlarının ele alınarak uzun vadeli planların belirlenmesine yönelik hamleler 

Ortadoğu’nun yeni düzeninde Türkiye’nin nüfuzunu arttırmaktadır. Mısır'da seçimlerin 

yaklaştığı önemli bir dönemde yapılan bu ziyarette ayrıca, Mısır ve Türkiye arasında 3 Kasım 

2007 tarihinde zamanın Dışişleri bakanları tarafından imzalanan 'Türk-Mısır Stratejik 

Diyalogu Çerçeve Muhtırası', bu ziyaret esnasında “Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 

Konseyi”’ne dönüştürülerek başbakanlar seviyesine çıkarıldı ve böylece Mısır ile ilişkilerde 

yeni dönemi de simgeleyen bir adım atılmış oldu.   

Mısır-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinde bir diğer boyut ise Başbakan Erdoğan önderliğinde 

AKP’nin Ortadoğu coğrafyasında bulunan siyasi aktörler tarafından demokratikleşme ve 

batıyla ilişkiler konusunda model alınmasıdır. Nitekim, Mısır’da Mübarek döneminde daha 

radikal bir yapıya sahip olan “Müslüman Kardeşler” örgütünün yetkililileri yeni dönemde 

AKP modeli üzerinden Mısır ve bölge siyaseti üzerinde etkisini arttırmaya amaçladıklarını 

belirten demeçler vermektedirler.
166

 Mısır iç siyaseti yakından takip edildiğinde, özellikle 

Müslüman Kardeşler Örgütü içerisinde yaşanan, yeni Mısır’ın geleceğine yönelik tartışmalar 

AKP’nin Fazilet Partisi’nden ayrılıp yenilikçi kadrolarıyla geçirdiği dönüşümü 

hatırlatmaktadır.  Bu açıdan değerlendirildiğinde Mısır’da yeni dönemde en güçlü siyasi aktör 

olması beklenen Özgürlük ve Adalet Partisi ile AKP arasında kurulan bu yakın ilişkilerin 

sonucunda Mübarek döneminde gizli bir çekişmenin yaşandığı Mısır ile ilişkilerin daha 

samimi ve bölgesel işbirliğine dayanan bir zemine oturması beklenmektedir.  

Gelişen ve yakınlaşan bu ilişkilerin ekonomik alanda derinleşmesi amacıyla Erdoğan’ın 

gezisinde yanında götürerek yeni iş ve ticaret alanları açmayı hedeflediği iş dünyası, son 

dönemdeki en büyük çıkarmasını bu gezide 280 katılımcı ile Kahire'ye yaptı. Tam 1.200 

Mısırlı iş adamının karşıladığı grup ile gerçekleşen Türk-Mısır İş Konseyi’nde diğer 
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gezilerden farklı olarak Türkiye farklı sektörlerden büyük markaları bir araya geldi. İletişim, 

bankacılık, madencilik, ilaç ve savunma gibi Mısır'da yatırımları bulunmayan Turkcell, 

Akbank, Kibar, Arçelik ve Aselsan gibi firmalar foruma katıldı.
167

 Yetkililer Forum'un 

amacının artık tekstil ve inşaat gibi sınırlı sayıda sektörden çıkarak daha geniş ve daha yüksek 

hacimli alanlara kaymak olarak yorumladığı forum hakkında Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış 

İlişkiler Koordinatörü Bilal Özer’in "Forumda inanılmaz bir izdiham ile karşılaştık. Mısır iş 

dünyasının çok önemli bir bölümü buradaydı. İkili görüşmelerde yer bulmak neredeyse 

imkansızdı. Çok yüksek cirolu anlaşmalar yapılması bekleniyor" şeklinde verdiği demeç 

yakın dönemde siyasi ilişkilerle birlikte ekonomik gelişmelerin potansiyeli açısından ümit 

vermektedir.  

Başbakan Erdoğan’ın Kahire'deki bu forumda  Mısırlı işadamlarına yaptığı konuşma politik 

ekonominin Mısır ile ilişkilerde araçsallaştırılması ve uygulanması bağlamında anahtar 

sözcükleri içermektedir. Nitekim, Erdoğan gezide Mısır'la 11 ortak işbirliği anlaşması 

imzaladığını belirterek iki ülke arasında ticaret hacmini 4 yılda 10 milyar dolar seviyesine 

çıkarmayı hedeflediklerini söyledi ve "Biz Mısır'ı Nabucco Projesi'nin içinde görmek 

istiyoruz. İnşallah şu attığımız adımlar, şu ortak İş Birliği Konseyi ile birlikte bu vizeleri de 

aramızdan kaldırmak suretiyle inanıyorum ki iş adamlarımızın gidiş gelişleri, yatırımlar, 

gerek Türkiye'de gerek Mısır'da ticaret fazlasıyla artacaktır." Diye konuşarak iki ülke 

arasındaki ilişkilerin uzun vadeli stratejisini belirledi. 

Son olarak 2011 yılının ilk üç ayında Mısır’a 487,9 milyon dolarlık ihracat yapılırken, 

2012’nin ilk üç ayında  bu rakamın 897,2 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşmesi Mısır-

Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin artan bir ivmeyle seyrettiğini göstermektedir.
168
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YILLAR İHRACATIMIZ İTHALATIMIZ DENGE HACİM 

1998 474.229 392.959 81.270 867.188 

1999 467.413 108.977 358.436 576.390 

2000 375.707 140.720 234.987 516.427 

2001 421.469 91.720 329.749 513.189 

2002 326.389 118.173 208.216 444.562 

2003 345.779 189.397 156.382 535.176 

2004 473.145 255.242 217.903 728.387 

2005 687.299 267.246 420.053 954.545 

2006 709.353 386.655 322.698 1.096.008 

2007 902.702 679.932 222.770 1.582.634 

2008 1.426.450 942.817 483.633 2.369.266 

2009    2.599.030 641.551 1.957.479 3.240.581 

2010 2.261.286     926.280 1.335.006 3.187.566 

2010 (Ocak-

Mart( 619.038 218.235 
400.802 837.273 

2011 (Ocak-

Mart) 496.522 282.656 
213.866 779.178 
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          İSRAİL  

Türkiye’de son on yılda yaşanan iç ve dış politika dönüşümlerinin Irak-İran-Suriye gibi 

komşu ülkelerle gelişen ilişkilere olumlu yansıdığı ölçüde, yeni paradigmanın İsrail ile olan 

ilişkilere yansıması da izlenen bölgesel politikalardan bağımsız düşünülemeyecek şekilde, bir 

o kadar olumsuz oldu. AKP iktidarına kadar iki ülke arasındaki ilişkiler özellikle 1990’lı 

yıllarda, stratejik müttefiklik ilişkileri olarak algılanacak kadar gelişmiş, başlangıçta savunma 

sanayindeki yakınlaşma, daha sonra askeri işbirliği faaliyetleri ile savunma ve güvenlik 

alanında ilerleme kaydetmiştir. Askeri alandaki ilişkilerin gelişmesi, diğer ilişkiler için de bir 

lokomotif görevi görmüş, ekonomik ilişkiler karşılıklı olarak derinleşmiş ve turizm alanı da 

bu gelişmelerden payını almıştır.
169

 İlişkilerdeki bu yakınlık, dış politikada, güvenlik 

sorunlarında ve iç politikalardaki değişimler nedeniyle aşamalı olarak 2000’li yılların 

başlarından itibaren önce durgunlaşmış, sonra da gerilemiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, 

yukarıda da belirttiğim gibi, doksanlı yıllarda dış politika yapım sürecinde MGK’nın etkisinin 

daha fazla olduğu, güvenliğe dayalı dış politika anlayışı çerçevesinde iki ülkenin bölge 

sorunlarına ve tehditlerine karşı birbirlerine yaklaşması, Türk dış politikasının sivil toplumun 

taleplerini göz ardı eden, demokratik politika yapım sürecini dışlayan yapısı, ilişkilerin 

stratejik müttefiklik seviyesine çıkmasını sağlayan etmenlerdi. Ancak gelişen süreçte ilişkileri 

belirleyen iki temel unsurda yaşanan önemli gelişmeler ilişkilerin seyrini etkilemiştir. Bu 

bağlamda, iç politikada sivil toplumun dış politika karar alma sürecine daha aktif katılımı, 

atanmış askerlerin yerine sivil toplumun seçtiği siyasi aktörlerin, demokratik karar alma 

süreçlerinde söz konusu talepleri dikkate alması zorunluluğu ilişkilerin gözden geçirilmesini 

zorunlu kılmıştır. Ayrıca, bölgesel gelişmelere baktığımızda, Gazze’de Hamas’ın iktidara 

gelmesi, 2006 Lübnan Savaşı, Türkiye’nin Suriye ve İsrail arasında arabuluculuk yaptığı bir 

dönemde İsrail’in Gazze’ye düzenlediği “Dökme Kurşun” operasyonu ve İran meselesi gibi 

bölgesel gelişmelerde yaşanan derin görüş ayrılıkları iki ülke arasındaki bölgesel vizyon 

farklılıklarından kaynaklanmaktaydı. Bu görüş ayrılıklarının üzerine, önce “Davos Krizi” ve 

31 Mayıs 2010 tarihinde uluslararası sularda İsrail’in, sivil toplum örgütleri tarafından 

Gazze’ye düzenlenen İnsani Yardım Konvoyu’na yaptığı ve biri ABD vatandaşı da olan 9 

Türk vatandaşımızın hayatını kaybettiği saldırı sonrasında Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi 

Merkez’e çağrılarak ilişkiler kopma noktasına gelmiştir. Halihazırda Türkiye İsrail’de Geçici 

Maslahatgüzar seviyesinde temsil edilmektedir ve Türkiye, İsrail ile diplomatik ilişkilerini 
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normal seviyesine döndürebilmek için, İsrail Hükümeti’nden resmi özür ve tazminat talep 

etmektedir. Söz konusu talepler şimdiye kadar karşılanmamıştır.
170

 

Siyasi ilişkilerde bu gelişmeler yaşanırken ekonomik ilişkilerin siyasi gelişmelerden bağımsız 

geliştiği görülmektedir. 2008 yılında 3,4 milyar Dolar olarak gerçekleşen Türkiye-İsrail 

ticaret hacmi, 2011 yılı sonu itibariyle 4 milyar doları aşmış bulunmaktadır. 
171

 Siyasi 

ilişkilerde gelinen noktaya rağmen ekonomik ve ticari ilişkilerin bu süreçten fazla 

etkilenmemesi dikkat çekici bir gelişmedir. Tablodan da görüldüğü gibi dış ticaret fazlası 

verdiğimiz ender ülkelerden biri olan İsrail ile ilişkilerin ekonomik boyutunun, trading state 

olarak Türkiye’nin yukarıda bahsettiğimiz diğer ülkelerle ilişkilerde de görüldüğü gibi, 

iktisadi aktörler kanalıyla yürütülmesinin bir sonucu olarak, siyasi ve ekonomik ilişkileri 

birbirinden ayırma konusundaki olgunluğunu göstermesi açısından dikkat çekicidir. Zira, 

Başbakan Erdoğan’ın BM konuşmasında dile getirdiği gibi
172

 sorunun İsrail halkıyla değil, 

İsrail hükümetiyle olduğu bir dönemde ticari ilişkilerin veya turizmin bu siyasi ilişkilerden 

etkilenmesini beklemek veya İsrail mallarının boykot edilmesi yerinde bir yaklaşım 

olmayacaktır. Türkiye’nin haklı taleplerinin karşılanmasının ardından İsrail ile ilişkilerin 

düzelmesi, bölgedeki Arap-İsrail sorun ve çatışmalarında her iki tarafla da konuşabilme 

imkanına sahip olan Türkiye için olumlu bir gelişme olacaktır. 
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KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) 

Son dönemde Türk dış politikasında ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi için çaba 

harcanan Körfez ülkeleriyle yaşanan gelişmeleri bu ülkelerin oluşturduğu Körfez İşbirliği 

Konseyi kapsamında değerlendirmek yerinde olacaktır.  

Öncelikle belirtmek gerekirse Körfez Arap ülkeleri; Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi 

Arabistan, Umman Sultanlığı, Kuveyt, Yemen ve Katar devletlerinden oluşmaktadır. Yemen 

dışındaki ülkeler 25 Mayıs 1981 tarihinde kendi aralarında  “Arap Körfez Ülkeleri İşbirliği 

Konseyi” oluşturmuşlardır. Konseyin merkezi Riyad’ta bulunmakta ve başlıca amacı körfez 

ülkeleri arasında ekonomik alanda işbirliği sağlamaktır.
173

 Söz konusu Körfez ülkelerinin ana 

gelir kaynağı doğal kaynaklardan oluşan gelirleridir çünkü bu ülkelerde dünya petrol 

rezervlerinin %40’ı ve doğalgaz rezervlerinin %22’si bulunmaktadır.
174

  Ancak körfez 

ülkeleri yatırımcıları, petrol dışında diğer sektörlerde bulunmakta ve sermayelerini 

değerlendirmektedir. Bu yatırım alanları ise bankacılık, gayrimenkul, telekomünikasyon, hava 

taşımacılığı, enerji ve konaklama (inşaat) sektörleridir. Buralardan elde edilen sermaye 

gelirleri sonucu oluşan toplam sermayenin büyüklüğü ile ilgili değişik bilgiler bulunmaktadır. 

Bu rakamların genellikle 800 Milyar ve 1,5 Trilyon Dolar arasında olduğu belirtilmektedir. 
175

 

2002 yılından itibaren gelişen süreçte Türkiye’nin dış politikada ekseninin değiştiği yönünde 

eleştiriler getiren ulusal ve uluslararası kesimlerin bu tezlerini desteklemek için ,  AKP 

hükümetinin İslami bir ideolojiden geldiğini ve son dönemde yakın komşularının yanı sıra 

Körfez ülkeleri ile de ilişkilerini bu nedenle geliştirdiğini vurguladıkları görülmektedir. Daha 

önce de belirttiğim gibi bu eleştiriler zaman zaman ülke gündemini bir hayli meşgul etmiş ve 

Körfez ülkeleriyle ilişkilerin gelişme ivmesinin yavaşlamasına neden olmuştur. Gerek doğal 

kaynakları gerekse de uluslararası sermaye hacmi kapasitesi ile uluslararası ekonomide etki 

gücü olan Körfez ülkeleriyle ekonomik ve siyasi ilişkilerin gelişmesi, doğrudan dış yatırıma 

bağlı Türk ekonomisi için bir hayli önemli olduğu düşünüldüğünde bu tarz tartışmalarla 

kaybedilen zaman ve enerjinin, uzun vadeli plan ve projelerle ikame edilmesi gerekmektedir. 

Türk dış politikası ve ekonomisi yönünden Körfez ülkeleri bu önemi haizken, diğer taraftan 

Körfez sermayesi de 11 Eylül olayları sonrası konjonktür içerisinde  ABD’den çekmek 
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zorunda kaldığı paraları ve petrolün getirdiği sermaye artışını yatırım olarak 

değerlendirebilecekleri yeni gelişmekte olan ülkeler arayışına girmiştir.
176

 Bu duruma son 

dönemde bölgemizde yaşanan “Arap Baharı” nedeniyle oluşan kaos ve istikrarsızlık ortamının 

söz konusu ülkelerde yatırımları olan Arap sermayesini yeni güvenli limanlar arayışına 

sevkettiği gözlemlenmekte ve Körfez ülkeleri için Türkiye’nin önemini arttırmaktadır. Böyle 

bir coğrafya içerisinde Türkiye iç ve dış politikada istikrarını sürdürdükçe Körfez ülkeleriyle 

olan ilişkilerinde kazan-kazan politikası çerçevesinde kazançlı çıkması muhtemeldir.
177

 

Çalışmamızın başından itibaren incelediğimiz dış politikada yeni yaklaşımla birlikte 

Türkiye’nin, Irak müdahalesi sürecinde ABD’ye karşı olan toplumsal tavrı, bölge ülkeleri 

tarafından Türkiye’ye karşı olan sempati ve ilgiyi artırmış ve  konjonktürün getirdiği tüm bu 

yeni gelişmeler, Türkiye–Körfez Arap ülkeleri arasındaki ilişkinin artmasını sağlamıştır. 

Ancak son yıllarda yaşanan görece ilerlemelere rağmen Türkiye'nin Körfez İşbirliği Konseyi 

(KİK) ile ticareti, potansiyelinin çok gerisinde kalmaktadır. Türkiye ile KİK arasında Kasım 

2005’te başlayan serbest ticaret anlaşması müzakereleri halen devam etmektedir. Ulusal 

Ticaret Bankası (NCB) tarafından yayımlanan "Türkiye ile KİK: Güçlenen Bir İlişki" adlı 

rapora göre, müzakerelerdeki gecikmeler küresel ekonomik krizle alakalı ve küresel kriz 

sonrası dönem için potansiyele sahiptir.
178

 

Genel olarak incelendiğinde, Türkiye ile KİK arasındaki ticaret son yıllarda artarak 1999'da 

1,5 milyar dolarken 2008’de 16,1 milyon dolara ulaşarak tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. 

Bu rakam 2009'da 7.8 milyar dolara düştü ama 2010'da yine 10 milyar dolara yükseldi. KİK 

ekonomilerinden Türkiye'ye toplam ithalat 2010'da 3,6 milyar dolara yükseldi. Ayrıca aşağıda 

verilen grafikler incelendiğinde dikkat çeken nokta, KİK üyesi ülkelerin enerjisine bağlı 

olmasına rağmen Türkiye'nin KİK ekonomileriyle ticaretinde istikrarlı bir ticaret fazlasına 

sahip olduğudur. 

Türk ve KİK ekonomilerinin çekici büyüme ihtimalleri ve hızlı kalkınmaları her iki taraftaki 

şirketler için de artan sayıda yatırım fırsatları yaratması beklenmektedir.  Şubat 2012’de 

düzenlenen Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi 1. İş Forumunda konuşan Maliye Bakanı 

Mehmet Şimşek; Türkiye ve Körfez'deki ülkelerin ekonomi itibariyle birbirlerini tamamlayıcı 

nitelikte olduğunu, rekabet edilen alanların sınırlı olduğunu belirterek bu nedenle başlangıçta 
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serbest ticaret anlaşmalarının bir an önce sonuçlandırılmasının bölgenin de Türkiye'nin de 

menfaatine olacağını anlattı.
179

  Bu doğrultuda Türkiye özellikle altyapı projelerine ilgi 

gösterirken KİK yatırımcıları ise bankacılık, çimento, tekstil, sağlık, emlak, lojistik, otomotiv 

ve elektronik gibi sektörlere ilgi duymakta ve bu alanlarda karşılıklı ticareti arttırıcı 

girişimlerde bulunmaktadırlar. Böylece,  KİK Türkiye’ye enerji ithal ederken Türkiye, Körfez 

ülkelerinin çelik, tarım ve turizm gibi alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir rol 

üstlenmektedir. 

Türkiye-KİK ticareti ülkeler bazında değerlendirildiğinde önde gelen iki Körfez ülkesi Suudi 

Arabistan ve BAE’dir. İkisi birlikte, 2010'da Türkiye'ye KİK ülkelerinden yapılan ihracatın 

yüzde 86'sını oluşturdu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) artık Türkiye'nin en büyük on 

ticaret ortağından biri. Türkiye ise Dubai'nin 18. en büyük ticaret ortağı.    BAE yatırım 

anlamında Türkiye'nin en önemli KİK ortağı. Türkiye ile BAE arasındaki toplam yatırım 

akışının 2010'da 10 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. BAE şirketleri Türk turizm ve 

enerji sektörlerine 4 milyar dolar yatırdı. Türkiye ise BAE'ye 6 milyar dolar değerinde inşaat 

yatırımı yaptı. Türkiye Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan Aralık 2009'da, şimdiye kadar 35 Türk 

şirketin BAE'de 6,2 milyar dolar değerinde 77 proje aldığını açıkladı. NCB raporuna göre, 

Türkiye ile BAE arasındaki ticaret 2010'da 4 milyar dolarken Suudi Arabistan ile ticaret ise 

2010'da 4,7 milyar dolardı. Dış ticaretin daha da gelişmesi için gümrükler hayati önem 

taşıdığını belirten iş adamları taraflara vize kolaylığı konusunda baskı yapmaktadır.
180

 

      

2.bölümde “Yatırım İlişkileri” başlığının altında özellikle Körfez şirketlerinin yatırımları 

hakkında detaylı bilgiler verdiğimiz için burada Maliye Bakanı Şimşek’in tabiriyle dış 

ticarette mükemmel kombinasyona sahip Türkiye ve KİK arasında siyasi ve ekonomik 

ilişkileri geliştirme politikaları çerçevesinde yapılanlar çalışmalar incelenmektedir. 

Siyasi ilişkiler açısından; 2008 yılında Körfez İşbirliği Konseyi’yle (KİK) Stratejik Diyalog 

mekanizmasını kurumsal bir çerçeveye taşınmasının ardından, 7-8 Temmuz 2009 tarihinde 

İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi  (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik 

Diyalog Birinci Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda iki taraf arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi 

açısından dönüm noktası olarak görülmektedir. Toplantı sonrası yayımlanan ortak 
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deklarasyonda, yürürlüğe giren Türkiye-KİK Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması 

kapsamında taraf ülkelerin ekonomik, ticari ve teknik alanlarda ulaşım, altyapı, yatırımlar, 

gıda güvenliği ve turizmle sınırlı olmayan geniş çerçeveli bir işbirliği konusunda anlaşmaya 

varıldığı açıklandı. Temellerinin 2008 yılında atıldığı Stratejik Diyalog, KİK’in tek bir 

ülkeyle sahip olduğu ilk düzenli danışma mekanizması olması açısından ayrı bir öneme 

sahiptir. Bu durumun  en önemli nedeni ise iki tarafın da siyasi, ekonomik, savunma, güvenlik 

ve kültür alanlarındaki işbirliğini düzenli üst düzey görüşmeler yoluyla daha da ilerletmeyi 

hedeflemesinden kaynaklanmaktadır. Yine bu mekanizmayla, komşu ülkeler ile geliştirilen 

“Stratejik Diyalog” çalışmalarının KİK’ye de genişletilmesi Türkiye’nin Körfez ülkelerine 

verdiği önemi göstermektedir. Bu anlaşma ile KİK Dışişleri Bakanlarının ilk kez bir ülkeyi 

(Türkiye) stratejik ortak olarak ilan ettikleri Eylül 2008’deki Cidde toplantısından sonra 2009 

yılında İstanbul’da gerçekleştirilen ikinci Stratejik Diyalog toplantısında karşılıklı işbirliğinin 

geliştirmesine dönük birtakım kurumsal yapıların kurulması konusunda anlaşılmıştır.
181

Daha 

sonra 2010 yılında Kuveyt ve son olarak, Ocak 2012 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 

Türkiye Körfez İşbirliği Konseyi Yüksek Düzey Stratejik Diyaloğu Dördüncü Dışişleri 

Bakanları toplantısı ile kurumsallaşma süreci derinleştirilmiştir. Toplantının ardından yaptığı 

konuşmada Davutoğlu dört yılda alınan mesafeyi anlatarak küresel ekonomik kriz ve bölgesel 

sorunların yaşandığı bir dönemde atılan adımların zamanlamasının ne kadar yerinde olduğuna 

dikkat çekti.
182

 Toplantının ardından yayımlanan 38 maddelik "ortak açıklama"da, Türkiye ile 

KİK üyesi ülkeler arasında ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi 

konusundaki ortak arzu olduğu ifade edildi ve Türkiye ile KİK ülkeleri arasındaki ticarette 5 

kat artış sağlanmasından ve her iki yönde de özel yatırımların artmasından duyulan 

memnuniyet belirtildi. 

Tarafların iş dünyaları arasındaki işbirliği ve alışverişin aktif biçimde desteklenmesi 

konusunda görüş birliğine vardığı ifade edilen açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

ile KİK ülkelerinin muadil örgütlerini çatısı altında toplayan federasyonun düzenlediği 

Türkiye-KİK İş Forumu övüldü.
183

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye ve Körfez 

ülkeleri arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, Körfez 

İşbirliği Konseyi Odaları Federasyonu (FGCCC) ile 7 Nisan 2010  tarihinde  yapılan İşbirliği 
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 Veysel Ayhan, “TÜRKİYE – KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR DÖNEM: YÜKSEK DÜZEYLİ 
STRATEJİK DİYALOG”, OrtadoğuAnaliz, Temmuz-Ağustos’09 Cilt 1 - Sayı 7-8 
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 Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun KİK Toplantısında Yaptığı Konuşma, 28 Ocak 2012, İstanbul 
http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-kik-toplantisinda-yaptigi-konusma_-28-ocak-2012_-istanbul.tr.mfa 
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 “Kik Üyesi Ülkeler ile Türkiye Arasındaki İlişkiler Artırılacak”, http://www.haberler.com/kik-uyesi-ulkeler-ile-
turkiye-arasindaki-iliskiler-3310942-haberi/ (e.t.12.04.2012) 
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Anlaşması, ve bu anlaşmayı takiben de  21 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan Eylem Planı
184

 

Türkiye-KİK ilişkilerinin ekonomik ayağının güçlenmesinde öncülük etmektedir.  Bu yıl ilk 

kez düzenlenen ve üye ülkelerin bakanlarının yoğun katılımında gerçekleşen forumda yapılan 

konuşmalar Türkiye-KİK arasındaki ekonomik ilişkilerin hedef ve vizyonu açısından önemli 

bilgiler içermektedir.
185

 Forumda işadamları ve özellikle Türk bakanların gündemin de ise 

Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında müzakere aşamasında olan ülkeler arasındaki 

karşılıklı yatırımlara ivme kazandıracak ve özel sektörün önünü açacak Serbest Ticaret 

Anlaşması'nın en kısa sürede imzalanıp hayata geçirilmesi vardı.  Bu doğrultuda 2005 

yılından beri müzakere edilen STA’nın yakın zamanda imzalanması beklenmektedir. 

2012 yılının başında öncelikle Ocak ayında siyasi ilişkilerde ve sonrasında Şubat ayında 

ekonomik olarak atılan bu karşılıklı adımların neticesinde kısa ve orta vadede Türkiye-KİK 

arasındaki ilişkilerin artan bir ivmeyle seyredeceği beklenmektedir. Forumlar ve toplantılar 

dışında da Türkiye Körfez ülkeleri ile ikili ilişkilerini ziyaretler ile geliştirmeye çalışmakta ve 

özellikle “Arap Baharı” döneminde atacağı adımları bölgede önemli bir aktör olan KİK ile 

birlikte atmaya özen göstermektedir.  
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Ülke Adı 

2010                                                                                                              2011 

                              İHRACAT                         İTHALAT                                 İHRACAT                          İTHALAT 

B.A.E.                3.332.885.430              698.420.581                        3.713.367.556                 1.649.450.514 

BAHREYN             172.023.890                 71.682.248                          160.436.393                     111.453.583  

FİLİSTİN                  40.304.822                       576.261                            49.092.820                            271.055  

IRAK                   6.036.362.316           1.354.580.753                       8.315.474.486                 2.504.946.001  

İRAN                  3.044.177.151            7.645.007.868                            3.590.4090               12.461.358.613  

İSRAİL                2.080.147.766           1.359.638.700                              2.391..465                 2.057.281.962  

KATAR                  162.549.395               177.045.995                           188.220.302                    481.016.778  

KUVEYT                395.051.320               214.514.538                           297.208.448                    404.082.824  

LÜBNAN               618.318.479                228.536.206                         718.536.063                     282.743.800  

MISIR                2.250.576.879                926.476.321                      2.758.558.671                 1.382.216.481  

SURİYE              1.844.604.582                662.650.720                      1.611.590.607                    524.121.924  

S.ARABİSTAN  2.217.645.635              2.437.156.383                      2.764.402.150                3.454.506.134  

UMMAN               129.310.750                   39.464.452                         215.174.306                      56.557.903  

ÜRDÜN                 571.333.516                    42.449.934                         507.007.925                     66.272.562  

YEMEN                  330.392.436                      1.044.386                         273.432.533                          464.420  

TOPLAM           20.975.107.488            14.932.769.025                    24.796.098.664           24.054.528.073 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

 

 



87 
 

 

SONUÇ 

Tezimiz boyunca üzerinde durduğumuz üzere Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemde 

yaşanan gelişmeler ve Türkiye’nin yaşadığı ekonomik, sosyal ve siyasal dönüşüm sonucunda 

söz konusu uluslararası gelişmelere entegre olma çabaları doğal olarak dış politika yapım ve 

uygulama süreçlerini etkilemiştir. Bu doğrultuda geçiş dönemi olarak görülen doksanlı 

yıllardan sonra iktidara gelen AKP hükümetleri döneminde geliştirilen yeni anlayış 

neticesinde Türk dış politikasının temel ilkesi olan ulusal çıkarların korunması hedefine 

politik ekonomi boyutu dahil edilerek, ihracatı dayalı Türk ekonomisinin istikrarlı bir şekilde 

büyümesine yönelik ekonomik çıkarların bölgesel ve küresel düzeyde savunulması 

politikasının izlendiği görülmektedir. Bu doğrultuda Ortadoğu örneğinde incelediğimiz üzere 

komşularla ilişkilere getirilen yeni yaklaşım, ülkemizde getirdiği siyasal ve sosyal 

dönüşümlere ek olarak bölgemizde girişkenliği, Gümrük Birliği vasıtasıyla Avrupa 

ekonomileriyle entegre olması gibi avantajlarıyla özellikle Anadolu’da bulunan iş dünyasının 

bu yeni açılımlarda önemli bir konuma gelmesini sağlamıştır. Ülkemizde yaşanan 2001 krizi 

sonrasında yapılan reformlar neticesinde finansal ve mali açıdan güçlenen Türk ekonomisinde 

önü açılan iş dünyasının bu sürece eklemlenerek  yükselen bir aktör olarak dış politika yapım 

ve uygulama sürecine dahil olması içerde dış politikanın desteklenmesi ve meşrulaşmasını 

sağlarken, dışarda devletin resmi kurumlarının gidemediği veya gittiği yerlerde desteğe 

ihtiyaç duyduğu konularda bir yan faktör olarak ülkemizin yumuşak gücüne katkı 

sağlamaktadır. Özellikle Batı piyasalarıyla rekabette zorlanan Anadolu sermayesi bu 

bölgelere açılarak sermayesini biriktirmiş ve Türkiye’de giderek genişleyen bir orta sınıfın 

ortaya çıkması bu süreç ile hız kazanmıştır. Bugün gelinen noktada iş dünyası dernek ve 

kuruluşlarıyla kurumsallaşma sürecini tamamlayarak ekonomi ve dış politika konularında 

güçlü bir aktör olarak söz sahibi konumuna yükselmiştir. Günümüz uluslararası ilişkiler 

dünyasında kamu diplomasisi, yumuşak güç gibi kavramlarla ifade edilen ve dış politikada 

devletin tek aktör olmaktan çıkıp sivil toplum kuruluşlarının da aktif bir şekilde rol aldığı bir 

sistemde Türkiye’nin en önemli doğal kaynağı olan beşeri kaynaklarının dış politika 

süreçlerinde aktif hale gelmesi Türk dış politikası için büyük bir kazançtır.  Ayrıca, yükselen 

yeni iktisadi aktörler ile işbirliği içerisinde bütçeleri artan TİKA, THY gibi devlet 

kurumlarının bölgesel ve küresel ağlarını geliştirmesi Türkiye’nin kalkınma yardımları, kredi 

ve hibe yardımları gibi araçlarla bölgesinde yumuşak gücünün artmasına katkı sağlamakta ve 

donör ülke konumuna gelerek uluslararası imajını geliştirmesine yardımcı olmaktadır. 
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Bölgesel ilişkilerimizde incelediğimiz örnekler üzerinde görüldüğü gibi yakın döneme kadar 

ciddi anlaşmazlıkların yaşandığı birçok sınırdaş ülke ile ekonomi ve halklar üzerinden belli 

bir yakınlaşmaya doğru gidildiği ve mevcut sorunların çözümü yönündeki iradelerin güç 

kazandığı görülmektedir. Türkiye’nin Ortadoğu’ya yönelik ekonomi diplomasisi sonucunda 

Türkiye’nin yakın komşuları öncelikli pazarlar olarak görülerek söz konusu ülkelerle  dış 

ticaret ilişkileri, serbest ticaret anlaşmaları, ihracat-ithalat oranları , ortak kabine toplantıları 

yalnız Ortadoğu değil tüm komşular ile dış politika gündemini belirlemeye başlamıştır. “Arap 

Baharı” gibi konjonktürel gelişmeler neticesinde son dönemde Irak, İran, Suriye ve hatta 

Rusya ile bazı konularda ayrı düşülse de ülkelerin birbirleriyle olan ekonomik karşılıklı 

bağımlılıklarının derecesi, ilişkilerde siyasi ve ekonomik konuların ayrı tutularak spesifik 

konularda söz konusu olan anlaşmazlıkların ilişkilerin genel seyrini etkilemesine engel 

olmakta ve sonuç olarak diğer işbirliği alanlarında ilişkilerin gelişerek ilerlemesine olanak 

sağlamaktadır. Bu çalışmanın tamamlandığı dönemde devam eden Suriye krizi dışında, yeni 

yönetimlerin göreve geldiği Tunus, Mısır, Libya, Yemen gibi ülkeler ile yukarıda bahsedildiği 

gibi ilişkilerin yeni bir aşamaya geçerek derinleşmeye başlaması, uzun dönemde bölgenin 

geleceği ve bölgede Türkiye’nin konumu hakkında umut vermektedir.  

 

Çalışmada ortaya koyduğumuz üzere özellikle 2008 yılından itibaren dünya genelinde 

yaşanan ancak daha çok Batı ekonomilerini zor durumda bırakan küresel finansal krizin 

olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi amacıyla Ortadoğu’da ticaret çeşitliliğinin artırılması 

eğilimi Türkiye’nin başarılı ekonomi politikalarının önemini ortaya koymaktadır. Söz konusu 

ülkeler ile vizelerin kaldırılması ve buna bağlı olarak işadamları ve turistlerin serbest 

dolaşımdan faydalanması, imzalanan Serbest Ticaret Antlaşmaları önemli ithalat-ihracat ve 

döviz geliri artışlarını da beraberinde getirmiştir. Küresel finansal krizin öncelikli 

mağdurlarından olan AB’nin Türkiye’nin toplam ihracatındaki payının azalmasına paralel 

olarak Türkiye yeni dış politika uygulamalarıyla birlikte yeni pazarlar keşfetme arayışlarına 

yönelmiş; siyasi, tarihi, coğrafi ve kültürel faktörlerin de etkisiyle Ortadoğu ülkeleri ile 

ekonomik karşılıklı bağımlılık ilişkisini güçlendirme yoluna gitmiştir. 2009 ekonomik krizi 

küresel ekonomiye entegre, serbest piyasa koşullarında işleyen Türk ekonomisi için 

kaçınılmaz negatif sonuçlara neden olsa da, bu kriz ortamında temelleri son yıllarda atılan 

politik ekonomi ekseninde yürütülen dış politikanın önemini göstermesi açısından çok kritik 

bir zamana denk gelmiştir. Bu bağlamda, 2009’da başlayan ve günümüzde özellikle 

Avrupa’da etkilerini hala sürdüren global ekonomik kriz, Türk dış politikasının politik 
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ekonomi ayağının incelenmesi açısından bir labaratuar niteliğindedir diyebiliriz. Nitekim dış 

politikada kullanılan yeni kavramlar, yükselen yeni iktisadi aktörler ve kullanılan diğer 

araçlar Türkiye’nin global krizden beklentilerin üstünde bir performansla çıkmasını sağladı. 

Zira, Bölgesel ve küresel hedefler koyduğu bir dönemde ekonomik açıdan sıkıntılı bir sürece 

girmiş bir ülkenin söz konusu hedeflerinin kadük hale gelmesi kaçınılmaz olurdu. Ancak 

krizin ilk şokunun atlatılmasının ardından gelişen süreçte kriz öncesi büyüme ve ihracat 

rakamlarına iki yılda ulaşılmasının altında yatan temel etken kuşkusuz 2009 öncesinde atılan 

temellerin üzerine kriz sonrasında da başarıyla yeni politikaların inşa edilmesiydi. 

Bu açıdan bakıldığında, kriz öncesi dönemde toplam ihracatının yüzde altmışlık (%60) payını 

Avrupa ülkeleriyle gerçekleştiren Türkiye’nin kriz sonrası dönemde başarıyla uyguladığı söz 

konusu politikalar çerçevesinde Avrupa’nın azalan talebine karşılık ihracatta ‘yumurtaları 

aynı sepete koymama’ stratejisiyle sürdürdüğü yeni pazar arayışlarını daha planlı ve uzun 

vadeli hedeflerle devam ettirmelidir. Söz konusu Avrupa ülkelerinin krizden çıkışının ve 

Avrupa’daki ekonomik hareketliliğin kriz öncesi haline dönmesinin uzun süreceği göz önünde 

bulundurulduğunda toplam ihracatımız içinde Avrupa ülkelerine olan ihracat payının yüzde 

30-35’lere düşmesi ve Türk ekonomisi için hayati olan Batı kaynaklı doğrudan dış yatırım 

rakamlarındaki azalmanın sürmesi sürpriz olmayacaktır. Bu kapsamda, Türkiye’nin komşu 

ülkelerle ve Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika bölgelerindeki ihracat pazarlarını 

geliştirilmesinin yanı sıra Çin ve ABD gibi uzak pazarlara yaptığı ihracatını arttırma 

çalışmaları ve yatırım, finans, serbest ticaret anlaşmaları genişletilerek ve derinleştirilerek 

devam etmelidir.  Orta ve uzun vadede kurumsallaşmış bir demokrasiyle iç siyasette istikrarı 

sağlayan bir Türkiye; işadamları, sivil toplum kuruluşları ve kamu aktörlerinin siyasi, 

ekonomik ve kültürel araçlarla aktif bir şekilde katıldığı politik ekonomi stratejisi 

çerçevesinde yürüttüğü dış politika ile ekonomik ve siyasi açıdan bölgesel ve küresel 

hedeflerini gerçekleştirme yolunda önemli bir mesafeyi kat etmiş olacaktır. 


